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Cara Efektif Meningkatkan Penjualan
Categories : Bisnis
Berjualan sungguh upaya usaha yang sangat-sangat mengguras tenaga, apalagi bagi pebisnis
online pasti sangat menguras tenaga dan pikiran. Selain harus mengeluarkan tenaga untuk
melakukan proses jual belinya, pebisnis online juga harus lebih memutar otak dalam memilih dan
menargetkan pangsa pasar mereka.
Target pebisnis online dalam beberapa tahun ini (akan lebih berkembang tiap tahunnya) adalah
target pelanggan yang melakukan proses pencarian produk dan jual beli produk mempergunakan
HP / table (mobile). Pekerjaan yang dilakukan oleh pebisnis online akan semakin terasa berat jika
dilakukan dengan tergesa-gesa dan terkesan tidak efektif. Oleh sebab itu maka, ikutseo.com
kembali berupaya membantu anda dalam meringankan pekerjaan anda sebagai pebisnis online
dengan memberikan tips dan strategi cara efektif meningkatkan penjualan secara mobile. Berikut
keempat cara efektif yang dikumpulkan oleh ikutseo :
1. Mengoptimalkan pencarian cepat. Target pelanggan lebih suka mempergunakan gadget
mobile mereka untuk mencari dan mendapatkan informasi cepat sesuai kebutuhan
pelanggan saat ini. Untuk mengatasi kebutuhan pelanggan ini pebisnis online harus
memahami apa yang pelanggan cari dan inginkan dengan memberikan pencarian cepat
pada web pebisnis. Tapi, sebelum itu anda harus mengoptimalkan blog atau konten
sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan mereka sesuai kebutuhan instan
mereka.
2. Menggunakan kode QR. Dengan bantuan kode QR Anda dapat berbagi informasi yang
relevan dengan pelanggan dengan cara cepat. Ketika pelanggan potensial anda
menggunakan kode QR produk Anda untuk mencari apa yang mereka inginkan. maka,
produk anda menjadi mudah terlihat oleh mereka. Pelanggan dapat menemukan anda
setiap kali mereka mencari sesuatu dengan tag “Saya ingin membeli”. Kode-kode ini dapat
membantu Anda untuk meningkatkan penjualan produk-produk yang anda jual. Kode ini
mungkin tidak membawa mereka ke halaman depan web, tetapi membawa pelanggan ke
halaman yang mereka ingin.
3. Memberikan informasi lengkap lokasi penjualan. Dalam beberapa tahun terakhir,
pengguna gadget mobile menjadi lebih penasaran untuk mendapatkan informasi lokasispesifik ketika mencari berbagai objek di Internet. Mereka lebih memilih untuk
menambahkan nama kota atau bahkan jalan untuk mendapatkan toko tertentu, layanan
atau produk di wilayah tersebut.
4. Memanfaatkan fasilitas SMS. SMS dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan
keterlibatan dan penjualan saat Anda menargetkan pengguna perangkat mobile. Anda
dapat berbagi informasi yang berkaitan dengan berbagai produk, diskon, penolakan,
peluncuran baru dan sebagainya.
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Melalui keempat strategi efektif pemasaran SEO mobile, pebisnis online dapat menjangkau
pelanggan serta dapat prospek kapan saja dan dimana saja sesuai kebutuhan masing-masing.
Dengan demikian anda sudah memberikan pelayanan yang bertanggung jawab; cerdas; efektif dan
profesional.
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