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1. Membangun marketing Tools dengan baik

Social Media dan Website adalah sarana yang wajib 
ada dalam menciptakan kesan pertama yang baik 
dalam suatu startup

Seluruh informasi mengenai startup bisa di 
promosikan melalui social media  seperti instagram 
, facebook, youtube  dan sebagainya

Sedangkan untuk informasi dari startup itu sendiri 
bisa di arahkan ke website  



2. Lakukan Self Promotion

Self Promotion dilakukan agar orang lain terkesan, dengan 
terlihat kompeten. 
Dilakukan dengan cara memberikan penjelasan deskriptif, 
unjuk kemampuan dan prestasi.

- Performance Claims
Yaitu menjelaskan kompetensi dirinya, seperti performa dan 
kemampuannya yang sehubungan dengan yang startup anda 
lakukan lakukan.
 - Performance Accounts
Yaitu menunjukkan kemampuan dan prestasinya dengan cara 
menunjukkan atau mempromosikan hal-hal yang ada di 
sekelilingnya.



3. Pahami apa yang dibutuhkan

Pada saat Madhang di luncurkan , ada 2 kebutuhan 
utama , yaitu supply atau demand 

Dimana supply adalah mitra yang akan berjualan 
dalam aplikasi madhang

Dan demand adalah konsumen yang akan 
melakukan transaksi dalam aplikasi madhang

Pelajari lebih lanjut dari startup anda , bagian 
mana dahulu yang akan difokuskan dalam 
pengerjaan startup anda 



4. Gunakan Daya Ungkit

Ajak Influencer yang tepat untuk bergabung 
bersama startup yang anda buat

Pada kasus ini : 

Madhang berhasil menggandeng putra Presiden 
Republik Indonesia untuk bergabung dalam 
startup madhang



Make Sales !!



Memperluas Target Bisnis

Hal paling mudah yang dapat Anda lakukan untuk 
meningkatkan penjualan dan mendapat 
keuntungan yang signifikan dari bisnis Anda adalah 
dengan memperlebar target bisnis. 
Jangan takut dengan penambahan biaya ketika 
akan memperlebar bisnis di area baru. Oleh karena 
itu, Anda harus melakukan riset terlebih dahulu, 
mulai dari target pasar, harga sampai bagaimana 
persaingan di daerah tersebut. Jika Anda 
melakukan riset dengan tepat, kemungkinan Anda 
mendapatkan peningkatan keuntungan akan 
semakin tinggi.



Meninjau kembali harga produk atau jasa

Untuk kestabilan bisnis Anda ke depannya, penting bagi 
Anda untuk meninjau kembali harga produk atau jasa 
yang Anda jual. Usahakan Anda terus melakukan riset 
atau survey penjualan, misalnya bagaimana tanggapan 
masyarakat tentang produk Anda, apakah harga yang 
Anda tawarkan terlalu mahal atau murah, dan 
bagaimana harga produk di pasaran. 

Jika harga produk Anda terasa terlalu murah, Anda 
dapat menaikkan harga serta melakukan edukasi 
mengenai manfaat yang akan didapatkan, seperti 
peningkatan layanan pelanggan, jaminan yang lebih baik, 
peningkatan kualitas bahan yang digunakan, serta 
regulasi yang lebih adil.



Membuat program promosi

Jika Anda menginginkan pelanggan Anda terus membeli 
secara rutin, Anda dapat mencoba untuk memberikan 
mereka insentif pembelian, peningkatan layanan, atau 
bahkan diskon. 

Sebagai contoh adalah pemberian kopi gratis untuk 
pembelian ke-10 di kedai kopi atau pelayanan gratis 
tukang cukur setelah menggunakan jasa mereka 
beberapa kali.

Dalam hal ini madhang memberikan diskon 50% untuk 
semua menu



Menjaga kesetiaan pelanggan

Ada beberapa cara untuk menjaga kesetiaan 
pelanggan. Jika Anda bergerak pada bisnis retail, 
usahakan untuk mendapatkan alamat e-mail atau 
informasi kontak lainnya guna memberikan 
informasi mengenai paket menarik atau potongan 
harga pada produk-produk tertentu. 

Sedangkan jika ada bergerak pada sistem 
business-to-business, pastikan Anda menyimpan 
data kontak rekan bisnis Anda yang akurat agar 
Anda mudah melakukan follow up lanjutan. 
Terkadang, para pelanggan tetap Anda tersebut 
akan memberikan masukan yang berharga untuk 
perkembangan bisnis Anda



Make Some Noise



Search Engine Optimization (SEO)

Website dan media sosial menjadi medium 
digital yang paling efektif untuk konten 
marketing, namun supaya visibilitas konten 
lebih baik –mengingat sudah sangat banyak 
konten yang ada di internet—perlu 
melakukan pendekatan SEO. Pendekatan 
SEO dilakukan untuk memastikan konten 
yang dibuat memiliki ranking yang bagus 
saat dicari di mesin pencari berdasarkan 
kata kunci tertentu, sesuai dengan 
permasalahan yang dicari pengguna.



Influencer Secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa 
memberikan pengaruh di masyarakat. 

Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun 
seorang public figure yang dianggap penting di komunitas 
tertentu. 

Umumnya, seorang influencer memiliki jutaan pengikut (follower) 
di media sosial. Namun, tidak selalu demikian. Seseorang dengan 
follower ribuan juga bisa disebut influencer jika punya pengaruh 
besar kepada audience.

Ya, sesuai namanya, pengaruh adalah kekuatan seorang 
influencer. Mereka bisa menjadi trend setter baik di skala kecil 
maupun besar. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis yang 
menggandeng influencer untuk mempromosikan produk berkat 
pengaruh yang luar biasa tersebut

https://www.niagahoster.co.id/blog/social-media-marketing/


Lakukan Kerjasama 

Kerja sama dilakukan antar startup untuk bisa saling 
menguatkan

Madhang menjalin kerja sama strategis dengan @grabid dan 
@paytren_official. Madhang dan Grab berkerja sama untuk 
mengintegrasikan kekuatan teknologi Grab yang terdapat 
dalam aplikasinya dengan aplikasi pesan antar Madhang, 
juga meliputi kerja sama dalam infrastruktur digital, 
infrastruktur pengantaran makanan, promosi program 
rewards dan layanan Grab for Business. 

Sedangkan PayTren akan mengintegrasikan kekuatan 
teknologi aplikasinya dengan Madhang untuk memberikan 
opsi sales channel. Madhang adalah aplikasi mobile yang 
menghubungkan antara pelaku usaha kuliner rumahan 
(UMKM) dengan para pecinta kuliner (costumer). 



Digital Marketing
Banyak pakar strategi marketing yang mengatakan 
bahwa Content Marketing dapat bekerja secara 
efektif jika dilakukan dengan benar

Susun story telling yang baik supaya produk / jasa dari 
startup anda lebih di minati oleh konsumen

1. Content Marketing dengan Cara yang Berbeda



Digital Marketing

2. Memanfaatkan Buzzword untuk Menciptakan Efek Viral

Buzzword adalah sebuah isu atau topik yang sedang hangat 

untuk diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam hal strategi 

marketing online, buzzword bisa memberikan efek yang 

positif atau negatif untuk startup yang anda buat



3. Konsumen Lebih Menyukai Konten Visual

Konsumen tidak memiliki cukup waktu untuk membaca sebuah 
tulisan yang panjang. Mereka lebih menyukai konten dengan 
gambar yang lebih banyak. Bahkan sosial media pun lebih banyak 
menampilkan gambar dan sudah jarang pula ditemui blog dengan 
artikel tanpa gambar.

Fakta pun menyebutkan bahwa otak manusia 60 ribu kali lebih 
cepat dalam memproses tampilan visual. Karena itu Kamu 
sebaiknya merubah strategi marketing online dengan cara 
menyajikan konten visual. Beberapa orang mengatakan bahwa 
setiap 300 kata tulisan harus disertai dengan satu gambar. Namun 
tetap perhatikan juga relevansi antara gambar dan tulisan.

Digital Marketing



Digital Marketing

4. Menciptakan Konten yang Bersambung

Strategi marketing online yang keempat adalah konten 

yang bersambung akan menimbulkan rasa penasaran 

dan keingintahuan yang lebih bagi para audience. Jika 

dibandingkan dengan konten biasa, maka konten 

bersambung juga akan memberikan efek jangka 

panjang terhadap ingatan konsumen.

Sebagai contoh, video di YouTube yang berformat web 

series akan membuat penonton untuk 

menunggu-nunggu episode selanjutnya. Dibandingkan 

dengan video ads tentu dampaknya akan lebih besar 

konten yang bersambung.



Semoga Bermanfaat


