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Alat mengumpulkan calon customer
Memberikan value bagi customer
Memiliki konten yang mampu
mengedukasi calon customer
Menyimpan data digital untuk keperluan
pengambil keputusan
Berfungsi sebagai platform kolaborasi
antar tim/divisi bisnis Anda

Website Anda harusnya jadi aset, bukan
liabilitas atau sekedar pajangan.

Secara ideal, fungsi website bagi bisnis
adalah...

Tahukah Anda?
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Website adalah senjata marketing bagi bisnis.
Apapun bisnis, produk dan industrinya,
dengan menggunakan website dengan benar
maka hasilnya akan luar biasa.

Salah satu contohnya, menggunakan website
untuk melakukan filtering & identifikasi
terhadap visitor website, siapa saja yang
berpotensi menjadi Leads & Customer.

Kalau website Anda tidak memiliki fungsi
marketing, maka segera upgrade website
Anda sekarang! 

Berikut adalah 5 Tips bagaimana Anda bisa
mengupgrade website Anda agar menjadi aset
bagi bisnis Anda.

Sudahkah website
Anda memiliki peran

bagi bisnis Anda?
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Setiap halaman pada website Anda haruslah
memiliki fungsi yang jelas.

Secara thumb of rule, setiap halaman harus
memiliki 2 fungsi maksimal, namun lebih baik
jika hanya memiliki 1 fungsi saja.

Misalnya halaman About us, kebanyakan orang
akan menulis tentang sejarah perusahaan.
Namun jika dilihat dari alasannya, halaman
About us ditujukan agar calon customer tahu
bahwa bisnis Anda valid dan bisa dipercaya.

Maka fungsinya adalah membangun kredibilitas.

Dari sini saja seharusnya kita bisa melihat
bahwa ada beberapa elemen perlu ditampilkan
pada halaman about page:

Award, pencapaian/prestasi, serta achievement
yang telah dicapai dari tahun ke tahun.

Tips #1

Setiap Halaman Memiliki
Objective Yang Jelas
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Saya mau tanya pendapat Anda, seandainya Anda
datang ke restoran yang tempat duduknya
menghadap ke arah pintu toilet semua...

Apakah Anda akan betah? harusnya tidak sih ya,
karena males juga melihat orang keluar/masuk
toilet sembari kita makan.

Atau contoh lainnya datang ke hotel, tapi tempat
check-in nya ada dibagian paling belakang, bukan
paling depan. Masuk akal?

Nah kira-kira seperti itu analoginya jika kita punya
website yang flow nya di design sembarangan.

Nampaknya simpel, tapi dampaknya visitor
website Anda bisa kabur semua!

Tips #2

Struktur & Anatomi Halaman
Website Membuat Orang Betah
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Salah satu hal yang paling fatal adalah tidak
adanya halaman khusus yang di dedikasi kan
untuk merubah visitor menjadi Leads.

Halaman ini disebut Lead-generation page.
Isinya adalah sebuah offer untuk menukar data
email dengan sesuatu yang berharga secara
gratis.

Umumnya di website ecommerce/toko online,
ini adalah pop-up form untuk memberikan
voucher diskon bagi pembeli pertama.

Untuk website company profile, Anda bisa
membuat produk digital (ebook, studycase,
checklist, e-katalog) yang bisa di download
oleh visitor.

Pastikan pada optin form memiliki Call to
Action yang jelas, misalnya:

"Dapatkan GRATIS Template PPT untuk Bisnis
Anda dengan mengisi form dibawah ini!"

Tips #3

Memiliki Lead-Generation 
Optin Form dengan CTA yang Jelas
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Masih berkaitan dengan Lead-generation
page, setelah ada orang yang bersedia
mengisi form tersebut... selanjutnya apa?

Apakah Anda akan mengirimkan satu per satu
ke email mereka? pastinya tidak kan?

Kita ingin agar semuanya berjalan otomatis,
karena itu Anda perlu setup autoresponder
menggunakan email marketing software.

Anda bisa melakukan integrasi form tersebut
agar semua data yang di submit akan otomatis
masuk ke email marketing dan men-trigger
tindakan untuk secara otomatis mengirimkan
email balasan yang berisi link download.

Tidak hanya itu, email marketing juga berguna
untuk melakukan edukasi, menyampaikan
promo secara cepat dan masif.

Untuk pemula, saya menyarankan
menggunakan Mailchimp versi gratis.

Tips #4

Terintegrasi dengan Autoresponder
dan Email Marketing Software
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Nah ini juga salah satu fungsi yang sangat
berguna bagi bisnis Anda.

Tahukah Anda sebenarnya Anda bisa memasang
software dan fungsi khusus seperti Accounting
software, Human Resource bahkan Customer
Relationship Management?

Ya, website Anda sebaiknya memiliki fungsi
tambahan seperti diatas karena bisa menjadi
platform yang efektif untuk bekerja secara
remote.

Jadi website Anda tidak cuma jadi pajangan saja!

Tips #5

Memiliki Fungsi Tambahan Yang
Berguna bagi Tim Sales/Marketing



Itulah 5 Tips Agar Bisnis Anda
dapat menjadi 'senjata' marketing
bisnis Anda & membantu bisnis
Anda untuk bertumbuh.

Ingat, website adalah Investasi Anda. Tidak ada
gunanya jika Anda asal bikin yang penting murah
jika tidak ada manfaatnya bagi bisnis Anda!



Dan dapatkan Diskon 20% dengan
menunjukkan halaman ini ke CS kami!

Upgrade Website
Bisnis Anda bersama
dengan Calibreworks
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