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TEKNIK PRAKTIS
NULIS IKLAN PROMOSI DI WHATSAPP
Salah satu hal yang sangat penting saat jualan di WA adalah
pesan promosi.
Pesan promosi adalah cara kita mengkomunikasikan penawaran
kepada target pasar agar mereka tertarik kemudian membeli.

Nah, jika cara mengkomunikasikan penawarannya asal-asalan, alias
isi pesannya asal, maka sudah pasti hasil jualannya juga akan kacau.
Lantas bagaimana cara nulis iklan promosi di WA?

Jadi ternyata, nulis pesan promosi di WA itu ada formulanya lho. Dan
formula paling umum yang bisa Anda gunakan adalah ini Headline

- Opening - Offer - Call to Action
Atau supaya mudah diingat, kita bisa singkat dengan HOOC.

Nah bagaimana cara menulis iklan dengan formula HOOC ini?

Selamat mempelajari caranya lewat Ebook ini ya.
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BAGIAN PERTAMA

HEADLINE
Jadi yang pertama, mulailah isi pesannya dengan Headline.

Apa itu headline?
Buat yang belum tau, headline adalah kalimat dengan susunan
tertentu yang fungsinya adalah membuat penerima pesan mau
membuka dan membaca iklan yang kita kirim ke WA nya.
Dan Headline itu letaknya ada diawal pesan.

Atau jika dijelaskan secara sederhananya, tugas utama headline
adalah membuat penerima pesan jadi penasaran dengan isi iklan kita.

Headline
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Jadi prinsipnya, buat penasaran dulu, maka iklan akan dibaca.
Sebaliknya, kalau gak penasaran, maka iklannya gak akan dibaca,
hehe.

Nah, dari penjelasan barusan kita jadi paham bahwa headline itu
sangat penting. Karena kalau iklan kita gak dibuka dan dibaca, ya
percuma dong isi penawarannya. Ujungnya gak bisa dapat pembeli
deh. Iya kan? Hehe

Karena itu, mulai sekarang jika mengirimkan pesan promosi ke calon
pembeli di WA, jangan kirim gitu aja ya. Kalau mau iklannya
menghasilkan penjualan yang maksimal, maka buatlah headline yang
memancing penasaran calon pembeli.
Caranya bagaimana?

Rumus Headline :
Masalah + Solusi + Kemudahan

Seperti namanya, jadi dalam headline ada masalah dari target
pasar, ada solusi dari masalah tersebut, dan ada kemudahan.

Kemudahan adalah pemanis yang membuat seakan-akan solusi
mudah dilakukan. Dengan adanya kemudahan ini, maka headline jadi
memancing penasaran dan jadi semakin menarik.
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Contohnya seperti ini
Butuh Penghasilan Tambahan? Inilah caranya
menghasilkan 5 juta perbulan, cukup lewat Hp doang
✓ Butuh penghasilan tambahan adalah masalah
✓ Menghasilkan 5 juta adalah solusinya
✓ Dan lewat Hp doang adalah kemudahannya

Contoh lainnya seperti ini
Atasi masalah jerawat dengan cara ini, terbukti ampuh
dalam 3 hari
✓ Jerawat adalah masalahnya
✓ Cara ini adalah solusinya, sengaja pakai kata "ini" supaya pembaca
jadi penasaran, dan
✓ Dalam 3 hari adalah kemudahannya

Jadi sesimple itu.
PIkirkan apa masalah yang dialami target pasar Anda, beritahu ada
solusinya, dan cantumkan kemudahannnya. Tuliskan itu semua
dalam headline pesan promosi Anda. Bisa dipahami kan?

Itulah tentang bagian pertama dari formula dasar pesan promosi di
WA. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu Opening
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BAGIAN KEDUA

OPENING
Dalam pesan promosi di WA, setelah kita berhasil mendapatkan
perhatian target pasar dengan headline, maka tugas selanjutnya
adalah membuat mereka mau terus membaca pesannya.

Nah, kesalahan banyak orang yang iklan promosinya asal-asalan
adalah setelah headline, mereka langsung penawaran. Gak ada
pengantar, gak ada pembuka, eh tau-tau menawarkan produk. Kirakira apa yang terjadi?

Kalau melakukan itu, sudah pasti hasil jualannya tidak memuaskan.
Karena itu, setelah headline sebaiknya ada pengantar sebelum
penawaran. Alias bagian opening atau pembuka iklan.

Bagian ini fungsinya adalah untuk membuat target pasar mau terus
membaca pesan Anda, sekaligus mempengaruhi target pasar agar
mau mengambil apa yang Anda jual.

Jadi setelah headline, jangan langsung jualan ya. Tapi pengantar dulu.

Rumus Opening
Masalah -> Gelisah
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Untuk membuat target pasar terus tertarik membaca pesan
Anda, salah satu cara yang bisa digunakan adalah menuliskan
masalah target pasar, kemudian membesar-besarkan masalah
tersebut, sehingga target pasar jadi gelisah.

Contohnya seperti ini

Jujur saja, salah satu impian kepala keluarga adalah
memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anakanaknya.
Saya tau itu karena Saya juga punya keluarga.
Sebagai seorang ayah sekaligus suami, dalam diam kita
pastinya mengusahakan yang terbaik untuk keluarga kecil
kita.
Termasuk untuk urusan tempat tinggal mereka.
Masalahnya, tanpa perencanaan yang baik, banyak kepala
keluarga terjebak dalam masalah tempat tinggal ini.
Mereka terpaksa
mengontrak.

tinggal

dengan

mertua,

atau

Awal-awal tahun pernikahan okelah.
Tapi setelah bertahun-tahun, masa mau seperti itu terus?
.....
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.....
Mungkin istri dan anak tidak pernah protes.
Tapi bagaimana dengan hatinya?
Pasti gak akan tega.
Ditambah lagi,
Pasangan yang tinggal dirumah mertuanya punya
kekurangan.
Antara lain sulit mandiri, tidak independen dalam
memutuskan sesuatu, mertua rentan ikut campur urusan
keluarga, kemungkinan terjadi konflik dengan mertua lebih
besar dan pengeluaran bisa membengkak tanpa diprediksi.
Yang mengontrak pun begitu.
Kekurangannya tidak punya aset yang bisa jadi jaminan,
tidak leluasa, dan terancam pindah kapan saja.
Itu semua masalah kan?

Contoh barusan masalahnya adalah tempat tinggal, yaitu terpaksa
tinggal dengan mertua atau mengontrak. Kemudian masalahnya
diperbesar dengan cara menjabarkan apa saja hal-hal yang terjadi jika
masalah tersebut tidak segera diselesaikan.

Nah, itulah pola dari salah satu rumus opening WA. Yaitu angkat
masalah target pasar, lalu perbesar masalah itu sehingga target pasar
merasa gelisah. Dengan pola yang seperti ini, maka itu akan membuat
target pasar terus membaca pesan promosi Anda, dan memperbesar
kemungkinan mereka membeli apa yang Anda tawarkan.
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BAGIAN KETIGA

OFFER
Dalam rumus HOOC, setelah Headline dan Opening maka
selanjutnya adalah Offer. Apa itu Offer?
Intinya saat jualan di WA, jangan hanya menawarkan produk. Tapi
tawarkanlah Offer. Alias penawaran yang isinya banyak manfaat.

Nah, untuk menulis bagian offer ini, Anda bisa gunakan rumus

Pengenalan Produk + Dampak + Penawaran +
Harga

Jadi polanya, kenalin apa produk utamanya. Terus beritahu apa
dampak dari produk itu ke kehidupan target pasar. Selanjutnya
beritahu apa penawaran selain produk utama. Dan tutup dengan
harga.

Saat jualan di WA, dengan formula barusan Anda bisa membuat
penawaran Anda jadi menarik untuk target pasar.

Dan untuk memberikan Anda gambaran tentang rumus nulis offer ini,
maka kami akan berikan contoh
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Pengenalan Produk

Buku Copywriting Next Level. Isinya
mengajarkan pembacanya cara
mempercantik iklan.

Dampak

Promosinya selalu ramai respon,
gak kehabisan ide saat nulis iklan,
hasil penjualannya naik 3 kali lipat,
dan Jadi penulis copywriting yang
handal dalam waktu kurang dari 2
bulan

Penawaran

Bonus Videobook, 3 Video, 3 Ebook,
dan fasilitas koreksi iklan sepanjang
yang jika ditotal bonusnya senilai
Rp. 1.431.000

Harga

Rp. 143 ribu

Kalau ditulis jadi pesan promosi di WA, jadinya seperti ini
Dan untuk yang ingin belajar nulis iklan lebih banyak lagi,
Saya merekomendasikan Anda untuk membaca Buku
Copywriting Next Level

.....
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.....
Sebuah buku Hardcover setebal 250 halaman yang akan
banyak mengajarkan Anda cara mempercantik dan
memperbaiki kekurangan iklan Anda selama ini.
Selain ilmunya yang keren, yang membuat buku ini jadi
sangat menarik adalah karena didalam buku ini

✅ Isinya adalah tips praktis yang memang sudah terbukti,
bukan pengetahuan umum

✅ Bahasanya ringan, penyampaiannya runut, ilmunya
mudah dipahami

✅ Ditulis praktisi dengan jam terbang di dunia
copywriting lebih dari 10.000 jam
✅ Ada panduan praktiknya, sehingga pembacanya lebih
terarah

✅ Disertai contoh-contoh, bisa dipakai sebagai referensi
saat menulis iklan, tersedia
- 25 cara menulis copywriting
- 36 tips mempercantik isi iklan
- 12 kata untuk memulai story telling
- 18 cara melipatgandakan omzet lewat kata-kata
- 12 cara menghindari mentok saat menulis, dan
- Lebih dari 150 contoh frasa promosi

....
Sehingga setelah Anda selesai baca bukunya nanti. .
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....
Sehingga setelah Anda selesai baca bukunya nanti. .
Iklan Anda selalu ramai respon,
Gak kehabisan ide saat nulis,
Hasil penjualannya naik 3 kali lipat, dan
Jadi penulis copywriting yang handal dalam waktu kurang
dari 2 bulan
Mau baca bukunya?
Bayangkan. . .
Salah satu manfaat buku ini adalah mengajarkan
pembacanya menaikan omzet jadi 3 KALI LIPAT hanya
dengan mengubah kalimat promosi.

3 kali lipat itu gambarannya begini. .
Jika hasil jualannya dibawah 500ribu, naik 3X lipat artinya
tembus jutaan
Jika hasil jualannya dibawah 5 Juta, naik 3X lipat artinya
tembus belasan juta
Jika hasil jualannya dibawah 15 Juta, naik 3X lipat artinya
tembus puluhan juta
Jika hasil jualannya dibawah 50 Juta, naik 3X lipat artinya
tembus ratusan juta
Bahkan luar biasanya lagi, khusus saat ini, selain buku,
Anda juga otomatis dapat videobook, 3 Video, 3 Ebook,
dan fasilitas koreksi iklan, yang jika ditotal bonusnya senilai
Rp. 1.431.000
.....
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.....
Dengan manfaat seperti itu, berapa harga yang pantas?
Mungkin ada yang mengira harga bukunya 300 ribuan
karena ilmunya keren.
Atau ada yang mengira harga bukunya 200 ribuan karena
harga rata-rata bukunya segitu.
Tapi semua itu salah . . .
Sekarang Anda bisa memiliki buku ini hanya dengan 143ribu
saja
Iya, tapi penawarannya hanya berlaku kali ini saja ya.

Bagian offer adalah inti dari pesan promosi Anda. Karena itulah
dibagian ini sebisa mungkin iklan Anda membuat pembaca tergiur
dengan apa yang Anda tawarkan.
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BAGIAN KEEMPAT

CALL TO ACTION
Lalu setelah semua itu, maka tutup pesan promosi dengan
arahan ke target pasar untuk melakukan sesuatu.
Ya, arahkan target pasar untuk melakukan sesuatu seperti klik link
membeli, membalas pesan, atau sejenisnya.

Contohnya seperti ini
Mulai tertarik dan butuh info lebih lanjut?
Langsung klik [LINK PEMESANAN]
Atau bisa juga seperti ini
Agar tidak kehabisan stocknya, silahkan balas pesan ini
dengan “Order_Jumlah Pemesanan_Nama”.
Selamat memesan.

Bisa kan membuat call to action ini?
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GABUNGKAN SEMUANYA
Jadi seperti itulah formula standar untuk nulis iklan di WA.
1. Tulis headline agar target pasar mau membuka dan membaca
pesan promosi Anda.
2. Setelah headline, tulis opening. Supaya target pasar tertarik
dengan apa yang akan Anda tawarkan, dan supaya mereka
terpengaruh untuk mengambil penawaran Anda.
3. Setelah opening, tulis offer. Dengan rumus pengenalan produk +
dampak produk ke konsumen + penawaran + harga.
4. Tutup pesan promosi dengan arahan agar target pasar melakukan
sesuatu.

Silahkan praktikan isi Ebook ini, semoga bermanfaat
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Kata yang Pernah Belajar di entrepreneurID
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Sampai ketemu di program belajar entrepreneurID lainnya.
Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi bisnis
Anda, aamiin
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