
SHOPEE

Optimasi Fitur Promosi di Shopee

Kukuh Wira K.
www.niceforkids.com



Shopee ? Siapa tuh ?



History

 Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura 
pada tahun 2015

 Hanya dalam 2 tahun(2017) aplikasi Shopee
telah di download lebih dari 80jt dan dapat
mempertahankan posisinya menjadi leader dari
marketplace lainnya hingga sekarang



Rangking E-Commerce



She is No 1



About Shopee

 Target Market : Millenial dan Gen-Z

 Perempuan > Laki-laki

 Jumlah Pengunjung : 71.533.300/bulan (Q1 
2020)

 Sosmed IG : 4,8jt ; FB : 17,7jt ; Twitter : 318,4rb

 Klasifikasi Penjual : 

oGeneral : Free

oStarSeller (1%)

oShopee Mall (Pemilik Merk, Distributor, dll)



Tips

 Gunakan “kata kunci” pada nama barang

 Berikan deskripsi sedetail mungkin

 Tetapkan harga yang kompetitif

 Perhitungkan berat barang & dimensi barang
dengan cermat

 Perhatikan kualitas foto produk, dari berbagai
sudut pandang

 Manfaatkan fitur yang disediakan

 Fast Respon → Diskusi, Review, Pesanan

 Cek lapak secara berkala

 Jaga ketersediaan stok produk

 Perbanyak varian produk



Star Seller : 1,5%



Shopee Mall: 1-5%



Layanan PLUS

 Ongkir Extra : 2,5%

Daftar : https://bit.ly/OngkirExtra

 Cashback Extra : 1,4%

Daftar : https://bit.ly/CashbackExtraShopee

https://bit.ly/OngkirExtra
https://bit.ly/CashbackExtraShopee


Event Shopee



Fitur Promosi Shopee



Fitur Shopee

 Naikkan Produk : 5 produk / 4 jam

 Gratis Ongkir

 Chat

 Pre Order (maks 20%)

 Ongkir Extra

 Cashback Extra

 COD (JNT)

 Shopee Feed & Story

 Shopee Live

 Marketing by Shopee : Promo Shopee & Flash 
Sale Shopee



Fitur Shopee

 Marketing Tool : 

- Iklanku

- Promo Toko

- Voucher Toko

- Flash Sale Toko

- Produk Pilihan Toko

- Paket Diskon

- Voucher Ikuti Toko

- Kombo Hemat

- Game Toko

- Koin Penjual



Iklanku

 Iklanku merupakan fitur promosi iklan berbayar
dari Shopee yang bertujuan meningkatkan
kunjungan produk. Iklanku memungkinkan Anda
untuk mempromosikan produk pada halaman
utama, halaman hasil pencarian & halaman
rincian produk Shopee yang memiliki tingkat
kunjungan yang tinggi.

 Iklanku : kata kunci, produk serupa, toko



Promo Toko

 Promo Toko = Harga Coret

 Fitur ini berguna untuk membantu meningkatkan
penjualan dengan cara :

oMenarik perhatian Pembeli dengan tag diskon

oMenonjolkan produk Anda dari Penjual lainnya

 Fitur ini memberikan kebebasan untuk mengatur:

oMasa Promosi: Pilih masa promosi sesuai keinginan

oNilai Diskon: Tentukan sendiri persentase diskon untuk
produk yang dijual

oProduk yang Berlaku: Pilih produk dari toko Anda yang 
berlaku untuk promo tersebut



Voucher Toko

Voucher Toko adalah fitur yang dirancang untuk
membantu Penjual membuat voucher diskon atau
cashback untuk meningkatkan promosi toko.

Fitur ini memberikan Anda kebebasan untuk
menentukan:

o Tipe voucher, diskon atau cashback koin

o Nilai voucher

o Kuota voucher

o Durasi promosi voucher

o Voucher yang hanya dapat digunakan pada produk
tertentu di toko



Voucher Toko

Penempatan Voucher :

o Tampilkan di semua halaman: Voucher akan otomatis
ditampilkan di halaman utama toko, halaman produk, 
halaman keranjang belanja, Shopee Feed, dan Shopee
LIVE.

o Halaman Tertentu: Voucher akan ditampilkan di
halaman Shopee LIVE dan/atau Shopee Feed. Anda
dapat membuat voucher khusus agar Pembeli lebih
tertarik untuk menonton live streaming Anda dan/atau
melihat postingan di Shopee Feed.

o Tidak ditampilkan: Voucher tidak akan ditampilkan di
halaman manapun, namun Anda dapat membagikan kode
voucher ke Pembeli.



Flash Sale Toko

 Fitur Flash Sale Toko Saya adalah fitur
eksklusif untuk membuat Flash Sale 
khusus di toko Anda



Produk Pilihan Toko

o Fitur Produk Pilihan Toko adalah fitur yang bisa
membantu meningkatkan penjualan produk
Anda. Dengan fitur ini, Anda bisa membuat
koleksi yang terdiri dari 4 - 8 produk untuk
ditampilkan pada halaman produk.

o Anda bisa membuat hingga 10 koleksi produk, 
namun hanya 1 koleksi yang bisa diaktifkan. 
Anda tidak bisa mengaktifkan beberapa koleksi
sekaligus.



Paket Diskon

o Paket Diskon adalah fitur di Seller Centre yang 
memungkinkan Penjual untuk membuat promo 
dalam bentuk paket (bundle) di toko Anda.

o Ada 3 Paket Diskon yang dapat dipilih:

▪ Persentase Diskon

▪ Jumlah Diskon

▪ Harga Paket Diskon Spesial

o Untuk membuat Paket Diskon, jumlah harga
paket harus lebih rendah daripada harga total 
harga satuan produk di dalamnya.



Voucher Ikuti Toko

 Voucher Ikuti Toko memungkinkan Anda untuk
membuat voucher toko yang dapat diberikan
kepada Pembeli yang belum pernah mengikuti
toko sebelumnya sebagai hadiah karena telah
mengikuti toko Anda. Bisa berupa diskon dalam
bentuk prosentase atau nominal tertentu dan
dapat diberikan syarat tertentu.



Kombo Hemat

 Kombo Hemat adalah fitur di Seller Centre yang 
memungkinkan Anda untuk memberikan diskon
pada produk tambahan saat Pembeli berbelanja
produk utama. Fitur ini baik digunakan untuk
produk yang saling berhubungan/ melengkapi.



Game Toko

o Game Toko adalah fitur promosi pada Seller Centre yang 
memungkinkan Penjual untuk membuat game di tokonya 
sendiri. Pengunjung toko bisa bermain game di toko Anda 
untuk memenangkan voucher yang bisa digunakan untuk 
berbelanja di toko Anda. Saat ini, fitur promosi Game 
Toko hanya berlaku untuk Penjual terpilih.

o Keuntungan Game Toko

▪ Meningkatkan interaksi dengan Pembeli

▪ Meningkatkan kunjungan toko dengan game yang menyenangkan

▪ Mengajak Pembeli untuk menggunakan hadiah game di toko Anda

▪ Meningkatkan penjualan toko Anda



Koin Penjual

 Koin Penjual adalah fitur yang memungkinkan
Penjual untuk memberikan hadiah berupa Koin
Shopee kepada Pembeli dan menarik mereka
untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi
toko, seperti Live Streaming.



Penerapan Fitur

Catatan Penting :

 Pemanfaatan fitur bisa digunakan secara paralel. 
Misal : Promo toko, paket diskon, dan kombo
hemat secara bersamaan

 Hati-hati dalam menentukan margin agar tidak
rugi saat menjalankan fitur promosi

 Evaluasi secara berkala, apakah program 
marketing berjalan sesuai dengan harapan
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