Latar Belakang
Perkembangan bisnis online sekarang ini memang sangat cepat dan
semakin bersaing. Salah satunya adalah manfaat dunia teknologi dan
informasi yang semakin mudah, murah, dan cepat. Pada aspek bidang
bisnis tentu mendapatkan manfaat dari perkembangan bidang IT
tersebut, misalnya:
1. Komunikasi yang semakin murah
2. Pengiriman Gambar yang semakin mudah
3. Transaksi data/finansial yang semakin cepat
4. Proses marketing berbasis online
Salah satu contoh manfaat teknologi yang bias kita manfaatkan untuk
bisnis online adalah applikasi whatsapp. Sebuah aplikasi pesan yang
sangat mudah, nyaman dan murah ini menjadi aplikasi wajib untuk Anda
dalam menjalankan bisnis online.
Penggenalan WhatsApp
WhatsApp adalah sebuah aplikasi mobile untuk mengirimkan pesan,
video, gambar, peta lokasi, dan kontak secara mudah dan gampang.
WhatsApp memiliki beberapa kelebihan dari aplikasi pesan lainnya, yaitu:
1. Ringan, Mudah, dan Simple
2. Bisa via PC/Laptop (tanpa software emulator)
3. Tidak ada update kontak/status teman lain yang sering mengurangi
kapasitas data ponsel
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Teknik Memanfaatkan WhatsApp
Aplikasi WhatsApp sejatinya tidak jauh berbeda dengan aplikasi pesan
lainnya, namun perbedaan yang menjadikan WhatsApp lebih unggul
adalah kontak yang otomatis akan masuk jika si pemilik nomer memiliki
WhatsApp. Cara untuk menggunakan/memanfaatkan WhatsApp sebagai
media marketing online adalah menggunakannya sebagai media
komunikasi utama dari aplikasi pesan lainnya. Bagaimana caranya? Simak
beberapa tahapan sederhana sebagai berikut:
1. Jadikan nomer Anda sebagai media kontak berbasis WhatsApp
dengan mencantumkannya di website, produk, dan lain sebagainya.

2. Memberikan symbol WhatsApp pada toko online, produk, atau label
lain yang mudah untuk di baca konsumen.
3. Sering melakukan komunikasi dengan klien yang memiliki WhatsApp
agar jalinan produsen dan konsumen bisa terjaga dengan baik.
Alur Komunikasi WhatsApp
Pola komunikasi dalam marketing WhatsApp adalah sebagai berikut:

Optimasi WhatsApp via Browser Komputer
Salah satu kelebihan WhatsApp dengan media chat lainnya adalah karena
aplikasi WhatsApp bisa di buka via computer tanpa program
tambahan/emulator. Caranya juga sangat sederhana, Anda cukup
membuka alamat: https://web.whatsapp.com/
1. Membuka aplikasi WhatsApp di ponsel, dan klik menu untuk akses
WhatsApp via website.
2. Arahkan ke kode barcode di layar PC Anda.
3. Tunggu sampai ada koneksi terjadi.
4. Finish
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Maksudnya adalah kita harus mencantumkan kontak WhatsApp kita di
Media social, website, dan sebagainya agar mengarah pada 1 WhatsApp.
Tips dan Trik Marketing Online WhatsApp
Secara garis besar fungsi WhatsApp adalah media komunikasi untuk
memudahkan konsumen dan produsen dalam melakukan kontak secara
gratis dan murah. Tips agar WhatsApp mudah Anda gunakan dengan
nyaman dan tidak menganggu orang lain.
- Jangan sering-sering melakukan broadcast pesan ke orang lain.
- Tidak melakukan pengiriman pesan yang singkat dan tidak bermakna.
- Manfaatkan pengiriman gambar produk untuk memudakan
konsumen dalam menggenali produk Anda.

Bagaimana? Bermanfaat bukan, cara di atas bisa Anda maksimalkan
khususnya pemilik akun WhatsApp dengan banyak group, teman chat, dll yang
sangat sering melakukan kontak. Semoga bermanfaat, saya Dedi Mukhlas untuk
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