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PROFILE WOU BATIK
Supplier Batik couple.

Terbaik & Termurah.

Solo, jawa tengah.



DATA PERSAINGAN MARKETPLACE DI INDONESIA
https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/



SIAPA TARGET 
PASAR KITA? 

Note:

• Lakukan riset di 

Shopee apakah

produk kita ada

pasarnya?

• Apakah

memungkinkan

kita masuk di 

Shopee?

• Setelah itu baru

tentukan strategi

optimasi untuk

jualan di shopee.



PERSIAPKAN AKUN.

Nama TOKO

-Bisa di ganti.Nama ID akun Shopee

-Tidak bisa di ganti.

Note:

Siapkan:

1. Nomer HP

2. Smartphone

3. KTP ID



PESIAPAN TOKO.

1. Pengaturan alamat Pengiriman

2. Pengaturan Jasa kirim yang digunakan.

3. Pengaturan Profil Toko.

4.  Pengaturan No Rekening Bank.



UPLOAD PRODUK.

NOTE:

1. Buat judul dengan keyword atau

kata kunci yang relevan dengan

produk kita.

2. Gunakan Triger Keyword.

3. Foto Bagus/menjual.

4. Branding Foto, menunjukkan brand 

kita.

5. Gunakan harga coret.

6. Minimal upload 20 produk.

Triger Keyword

Judul yang relevan

Harga coret

Branding Toko



OPTIMASI FITUR PROMOSI SHOPEE.

Rekomendasi Fitur Wajib:

1. Voucher ikuti toko.

2. Promo Diskon set harga coret.

3. Kombo hemat.

4. Chat Broadcast.

5. Iklan Shopee.



CONTOH VOUCHER IKUTI TOKO & DISKON HARGA CORET 



CONTOH BROADCAST & FITUR KOMBO HEMAT 



IKLAN SHOPEE
NOTE:

• Shopee ada 3 model 

iklan ( Iklan kata kunci, 

Iklan Produk serupa, 

Iklan toko).

• Semua berbasis KATA 

KUNCI/ KEYWORD.

• Biaya dipotong perklik, 

jika ada orang klik

produk atau toko kita.

• Dimana munculnya

iklan-iklan tersebut?



OPTIMASI CS.

1. Selalu sebut nama customers.

2. Chat harus dibales secepat-cepanya tidak lebih dari 1 
menit.

3. Buat pelanggan puas dengan layanan kita, karena akan
membuat customers loyal pada kita.

4. Buat template jawaban untuk jawaban chat yang baku
untuk mempercepat balesan dengan baik.

• PRINSIP CHAT



OPTIMASI CS.

1. Kenapa demikian? Karena kita harus
perhatian kepada customers agar segera
membayar. Dan mengingatkan siapa tau 
mereka lupa.

2. Gunakan template (kalimat pengingat) yang 
mengandung kata-kata kepastian barang
akan dikirim jika langsung membayar. 
Sehingga seorang customers tentunya akan
semakin yakin untuk segera membayar.

3. Dan ditemplate tersebut juga kita wajib
cantumkan sebuah doa sebagai jurus terakhir.

• INGANKAN UNTUK MEMBAYAR



OPTIMASI CS.

• INGANKAN UNTUK REVIEW PRODUK.

1. Kenapa demikian karena semakin banyak review 
semakin bagus toko kita. Karena reputasi
semakin banyak & dan akan memberikan efek
customers TRUST.

2. Cara mengingatkan dengan ucapan sanjungan
yang ahirnya akan memberikan kesan baik bagi
customers kita, sehingga menjadikan diya
reapeat order.



OPTIMASI CS.
• CEK REVIEW BINTANG 3, 2 dan 1.

1. Jika ada customers memberikan review bintang
3 kebawah kita wajib untuk meminta customers 
menggantinya. Dengan memberikan argument 
terkait review customers tersebut.

2. Jika hanya bintang tanpa argument kita bisa
menanyakan masalahnya apa?

3. Jika ahirnya tidak mau, maka kita wajib
membales review customers tadi dengan
argument kita.

4. Kenapa demikain kadang customer cenderung
melihat review jelek kita sehingga hal tersebut
perlu juga ada argument kita agar pendapat
dst tidak hanya satu pihak.



OPTIMASI CS.
• MEMBATALKAN PESANAN.

1. Setiap ada yang membatalkan pesanan wajib di 
chating untuk order ulang. 

2. Kenapa demikian? Tentunya banyak faktor yang 
mempengaruhi customer tidak jadi bayar. Co: lihat
produk orang lain lebih murah, lupa, Layanan jelek, 
dll.

3. Jika tidak mau kita juga harus memberikan alternatif
tawaran produk yang lain dengan harga spesial offer 
kepada customers kita.

4. Intinya kita tidak mau ada customer yang sudah
masuk toko kita tanpa membeli apa-apa. Padahal
untuk mendatangkan mereka tidak mudah.

LAYANANONLINE


