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APA ITU DIGITAL
MARKETING?

Digital Marketing merupakan segala
bentuk kegiatan pemasaran

menggunakan media digital atau
online untuk menjangkau konsumen
sesuai dengan objektif dari brand.
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DIGITAL MARKETING
Melibatkan segala bentuk aktivitas
pemasaran yang dilakukan secara
digital atau online, termasuk offline.
Misalnya, dalam hal kegiatan untuk
Data Collection, aktivitas potensial
konsumen yang dilakukan secara
mobile (melewati daerah sekitar toko
offline) menjadi kesempatan sebuah
brand untuk mengirim pesan dalam
rangka menarik konsumen.

ONLINE MARKETING
Hanya melibatkan segala bentuk
aktivitas pemasaran yang dilakukan
secara digital atau online saja.
Misalnya, sebuah brand yang hanya
dapat menjangkau potensial
konsumen menggunakan iklan
banner/video di Google (di portal
berita, blog)
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JENIS DIGITAL MARKETING

Owned Digital Marketing
Mencakup semua media di
bawah kendali sebuah brand
untuk kegiatan pemasaran.

Earned Digital Marketing
Mencakup ulasan yang

didapatkan dari interaksi user
maupun liputan media.

Paid Digital Marketing
Mencakup media yang dibayar oleh
sebuah brand untuk kegiatan
pemasaran.
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Mobile Application
Media Sosial
E-mail Marketing
Blog
Brosur Online

Online Reviews dan
Ratings
Liputan Media
Share Media Sosial
Kontribusi Artikel
dalam Blog

Facebook Ads
Instagram Ads
Google Ads
Twitter Ads
Linkedin Ads
Tiktok Ads
Youtube Ads
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BAGAIMANA MEMILIH
JENIS DIGITAL MARKETING
YANG TEPAT?

Owned Digital Marketing

Earned Digital Marketing

Paid Digital Marketing

Memiliki kontrol penuh, hemat biaya.

Memakan waktu lama dan harus konsisten.

Berpengaruh kuat untuk mengajak user baru, gratis.

Tidak bisa dikontrol, memakan waktu lama.

Menjangkau secara cepat dan terukur,.

Biaya mahal, tidak selalu mencapai target market yang sesuai.
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Fokus pada lead generation
campaign.
Objektif: konversi tinggi.
Menggunakan LinkedIn dengan
koneksi profesional perusahaan
(target market).

Digital Marketing untuk B2B, 
Bergantung pada harga dan
jasa/produk.
Fokus pada akselerasi customer
journey.
Objektif: menarik calon
konsumen ke homepage hingga
tahap transaksi.

Digital Marketing untuk B2C, 
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PERUSAHAAN <50 KARYAWAN
Membutuhkan 1-3 SDM untuk digital marketing, misalnya:
Social Media Specialist, Performance Marketing, Content

Marketing.

PERUSAHAAN >1000 KARYAWAN
Membutuhkan SDM untuk digital marketing yang lebih

spesifik di bidangnya, misalnya: 
SEO Specialist, Social Media Specialist, Content Marketing,

Digital Marketing Specialist, Marketing Analyst.
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Mengelola media sosial untuk meningkatkan
brand awareness, edukasi, meningkatkan
sales.

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Mengoptimasi kampanye marketing agar bisa
menghasilkan lebih banyak conversion
berdasarkan data.

PERFORMANCE MARKETING

Mengembangkan traffic website melalui
konten dengan topik menarik dan relevan.

CONTENT MARKETING
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Memaksimalkan konten marketing di mesin
pencarian Google untuk mengembangkan
traffic.

SEO SPECIALIST

Membuat strategi konten paid digital
marketing, mengukur, hingga mengevaluasi
data yang diperoleh.

DIGITAL MARKETING 

Menganalisa hasil dari campaign yang
dilakukan, memaparkan, hingga
mendeskripsikan user/consumer behavior.

MARKETING ANALYST
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5
STRATEGI DIGITAL
MARKETING B2B
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Menentukan tujuan bisnis, karena akan mempengaruhi
strategi yang hendak disusun.

Membuat rencana konten, mempertimbangkan hal - hal,
seperti: jumlah konten, tipe konten, waktu post, hingga
biaya konten yang akan ditentukan untuk mencapai
tujuan bisnis Anda. 

Jika menjalankan sebuah B2B, LinkedIn menjadi media sosial yang
tepat karena dipertemukan dengan para profesional perusahaan
yang berperan sebagai “decision makers”.

Memasang profil yang relevan dengan bidang bisnis dan hindari
adanya bagian terpotong supaya menentukan seberapa
profesional bisnis yang Anda miliki.  Berikut yang harus
diperhatikan:

Untuk Foto Profil, Anda bisa memasang foto Anda atau logo dari bisnis yang
dimiliki. 

Untuk Banner, Anda bisa menambahkan tulisan berkaitan dengan produk/jasa
yang disediakan dan keuntungannya serta tautan website bisnis.

Untuk Deskripsi, berkaitan dengan bisnis apa yang dijalankan dan bagaimana
bisnis Anda membantu orang lain.
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Konten yang unik dan enganging audiens akan memiliki manfaat,
seperti: menimbulkan rasa percaya dan prospek, memposisikan
sebagai ahli dan sosok yang dapat diandalkan dalam bidangnya,
serta akan selalu diingat oleh banyak orang. Maka dari itu, konten
harus menarik dan relevan dengan target audiens.

Hal ini merupakan cara agar bisnis Anda mendapatkan traffic,
menjangkau audiens baru dalam waktu yang singkat, dan
memberi opsi dalam menargetkan audiens Anda supaya lebih
terukur. 
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Berikut pengetahuan seputar Digital Marketing untuk Anda
yang merupakan Business Owners dan sedang menjalankan
B2B. Jika Anda sudah menjalankan Digital Marketing namun
tidak ada hasil, dapatkan Free Digital Adaption Level Audit
bit.ly/DALnow di Calibreworks untuk membantu bisnis Anda
semakin berkembang!

www.calibreworks.com

http://bit.ly/DALnow

