
Marketplace (Tok***dia, Sh**ee)

Website sendiri 

Social Media (Ins**gram, Fac***ok)

Landing Page

Multi Link Page (Link**ee, Cam**ite)

Apa bedanya TokoOnline dengan:



Bayangkan anda saat ini usaha jualan 

Kacamata Fashion Korea



Dan anda sedang mencari channel

penjualan yang pas

Buka di Mall?

Buka di Ruko?

Beli tanah dan bangun toko?

Ikut Bazar? Bikin Kartu Nama

dan disebarin?

Buka di pasar?



Buka di  Pasar mirip dengan 

Buka di Marketplace

(Tok***dia, Sh**ee)

orang sudah tahu lokasinya

pengelola pasar akan mempromosikan pasarnya

tidak bingung dengan kebersihan, keamanan,

parkiran karena sudah ada pengelolanya.

Positifnya:

Penjual banyak ketemu penjual barang sejenis

Terjadi persaingan harga

Penjual baru akan lebih sulit mendapatkan reputasi

Kalau ada yang banting harga, kita tidak bisa

ngapa2in.

Negatifnya:



Buka di  Mall mirip dengan 

Buka di Marketplace dengan 

status Official Store / Star Seller

Toko akan lebih diutamakan muncul di depan

Mendapatkan kesan lebih terpercaya

Mendapatkan promosi lebih dari pengelola Mall

Positifnya:

Harus mengikuti aturan jam buka mall artinya kalau

pihak pengelola mengubah peraturan maka penjual

harus mengikuti

Adanya potongan komisi / bagi hasil

Untuk menjadi rame, maka penjual diminta untuk

melakukan promosi mandiri

Negatifnya:



Beli tanah kemudian

dibangun toko mirip dengan

membuat Website Sendiri

Bisa atur semau kita

Alamat, luas tanah, bentuk bangunan bisa kita atur

sendiri sesuai selera

Positifnya:

Butuh waktu untuk membangun

Tidak ada traffic / calon customer, kita harus nyari

sendiri

Butuh pengetahuan dan biaya lebih untuk

memelihara toko

Negatifnya:



Buka di  Bazar mirip dengan 

Buka di Social Media

Sudah ada kerumunan orang yang bisa jadi akan

menjadi customer kita

Kalau kita aktif menawarkan atau mendatangi calon

pembeli, maka penjualan kita akan bagus

Positifnya:

Belum tentu cocok dengan target market kita

Kalau diam saja (tidak riset hashtag, jarang

menawarkan) maka penjualan sedikit

Tampilan toko harus menarik karena berpengaruh di

level kepercayaannya orang.

Siapapun bisa berjualan dan bisa jadi ada penipu di

tengah2 para penjual

Negatifnya:



Bikin kartu nama 

dan disebarin mirip dengan

bikin multi link page

(Link**ee, Cam***te)

Memudahkan customer untuk tap link sehingga tidak

perlu save to contact secara manual

Bisa memasukkan banyak link ke dalam 1 halaman

Positifnya:

Harus setting manual, dan sering menyulitkan kalau

tidak terlalu mengerti digital

Harus disebarin secara manual

Hanya bentuk tulisan saja, kalau mau memasukkan

foto atau fitur lainnya, harus berbayar

Negatifnya:



Sewa dan Buka di Ruko

mirip dengan 

Ruko sudah siap pakai, tidak perlu memikirkan

konstruksi, lahan parkir, kelistrikan, air

Kalau di TokoOnline malah sudah disiapkan rak2 utk

produk, proses belanja sampai bisa atur banner.

Positifnya:

Traffic customer harus kita cari sendiri, bisa melalui

sosmed ataupun kontak WA

Negatifnya:



Kesimpulan

Pembuatan toko sangat mudah

Channel milik kita sendiri, gak perlu kuatir ada produk kompetitor muncul di

toko kita

Pengelolaan full dari Aplikasi tanpa perlu membuka laptop

Akses tokoonline sangat cepat, sudah dioptimasi maksimal

Dapat fitur Link**ee tanpa perlu setting

Bisa dicantumkan di profil Insta**am, Face**ok, WA Business

Database transaksi dan database customer otomatis

Harga hak akses sangat murah, dibawah 100rb/bulannya untuk paket Smart+

Dan akan banyak fitur2 baru ke depannya...

Channel penjualan online ada banyak

Kenapa harus TokoOnline?


