
 

 

 

  



 

1. Memanfaatkan Fans atau Followers 

Untuk Berdagang 

Saat ini,didunia yang sangat modern social media menjadi hal yang sangat penting dikalangan 

masyarakat .Itu sebabnya apabila kita dapat memanfaatkan social media secara baik,maka akan 

menghasilkan.Salah satu contoh content dari social media yang sangat diminati masyarakat 

adalah foto ataupun video,kenapa begitu? Karena manusia adalah makhluk yang visual , sebab 

sebagian Informasi yang kita peroleh berasal dari Indra Penglihatan, yaitu Mata. Kita 

memproses lebih dari 90% Informasi melalui Mata, dan 10% lainnya diproses melalui Indra 

Peraba,Perasa,Pencium, dan Pendengaran. 

Foto yang kita unggah ke social media dapat kita manfaatkan untuk berdagang ,banyak jenis 

social media yang digunakan masyarakat selain facebook dan twitter salah satunya adalah 

instagram,  instagram juga digunakan sebagai ajang untuk eksis di dunia maya maupun untuk 

tujuan berjualan online. Semua orang berlomba untuk memotret bahkan membuat video 

singkat berdurasi 1 menit semenarik mungkin(Vidgram) agar mendapatkan like dan follower. 

Beda lagi dengan penjual yang memanfaatkan akun instagramnya untuk memamerkan produk 

yang ada di toko onlinenya, mereka lebih memilih untuk mengupload detil produknya bahkan 

dengan bantuan model agar barang dagangannya laris.  

Seperti yang kita ketahui Instagram memiliki fitur yang mirip dengan twitter seperti follow, 

like, regram, hashtag, bahkan mengirim pesan pribadi ke pengguna lain. Saat kita punya foto 

yang menarik otomatis akan banyak orang yang memberikan like,bahkan permintaan 

pertemanan,saat itulah kita harus mengoptimalkan followers tersebut.Atau bahkan bila kita 

sudah terkenal maka kita akan punya fans yang selalu mendukung kita.disinilah kita harus 

memanfaatkannya dengan membuat fans club. 

Peran Followers dan fans sangatlah penting di social media,karena dari merekalah apapun foto 

ataupun promosi yang kita unggah akan menghasilkan,semakin banyak like dan share yang 

mereka lakukan,maka akan semakin terkenal kita,sehingga mempermudah kita dalam 

melakukan promosi.Hampir selalu terjadi sedikitnya  (20%) dari 80% mayoritas foto,video 

atau jenis konten buatan pengguna lainnya berpengaruh ke merek. 

Untuk itu, berikut adalah alasan mengapa anda harus mengoptimalkan followers  dan fans setia  

dari setiap social media yang kita punya dan gunakan .Ada beberapa alasan besar untuk 

dipertimbangkan Memfokuskan usaha kita kepada mereka: 

• Mereka akan menjadi peserta yang paling aktif, 

Menghasilkan tingkat nilai tertinggi dengan Sedikit usaha 

Contoh : apapun yang anda unggah otomatis fans anda akan menyukainya dan akan banyak 

orang yang melihat foto anda 



 

• Fans  Anda akan merasa dihargai dengan menjadi bagian yang eksklusif dengan Komunitas 

yang sekarang berfungsi sebagai wajah Dari merek 

• Sudah ada tingkat kepercayaan yang berkembang Antara Anda dan fans atau followers, yang 

mana Berarti Anda tidak perlu memoderasi setiap Pengajuan UGC sebelum Anda 

mengaktifkannya 

• Dan alasan paling penting untuk dipusatkan 

Fans kita  dan akan menentukan langkah kita selanjutnya 

 

2. Tautkan foto dengan produk 

Jika Anda memiliki fans  yang kuat dan setia,maka akan memudahkan anda dalam menjual 

produk yang anda promosikan melalui foto yang ada di social media anda.Anda bisa membuat 

foto selfie anda dapat terhubung  langsung ke alamat web yang sudah ditentukan untuk 

dijual.Seperti yang dilakukan oleh Beauty Board-a.Program khusus anggota,untuk memasukan 

dan menandai produk yang mereka gunakan agar terlihat cantik.Setiap kiriman foto terhubung 

ke produkUntuk dijual di www.sephora.com, menyediakan Koneksi langsung antara foto 

danProduk SKU Hanya satu klik dari selfie Ke keranjang belanja.Dengan membebaskan 

anggota untuk memberi tag sendiri difoto, pengecer/Reseller bisa menghemat waktu berjam-

jam .Moderasi dan pemberian tag tenaga kerja selama ini .Mereka megubahnya menjadi mesin 

bedagang yang sebenarnya. 

 

3. Manfaatkan Hashtag 

 

 
 



 

Jika Anda ingin memanfaatkan konten hashtag dalam pemasaran Anda, pastikan untuk 

mendapatkan persetujuan dari setiap pengguna 

Hanya karena konsumen meniru gambar atau upload foto ke Facebook, memanfaatkan hashtag, 

itu tidak berarti Anda adalah orang yang sah pemilik konten itu .Padahal, kalau tidak ambil 

Langkah-langkah tertentu untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum, bisa rentan 

terhadap tuntutan hukum dari konsumen yang marah. 

Pada hal ini, kami bekerja sama dengan kami pelanggan untuk melindungi kepentingan mereka 

ketika mereka menjalankan kampanye UGC hashtag yang luas.Sepanjang pengalaman kami, 

kami telah menemukan itu sementara mayoritas pengguna memang akan menyediakannya 

persetujuan mereka, jumlah UGC yang tidak menerima persetujuan bukan nominal nominal. 

Jadi, sangat penting Anda mengikuti persyaratan penggunaannya dietiap jaringan sosial. 

Jadi sebenarnya  Hastag itu mempunyai kelebihan sendiri dalam pemakaiannya. Tidak hanya 

di Instagram, tapi juga di media sosial lainya seperti Facebook, Twetter, Tumblr, Dll. Hashtag 

ini fungsinya untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jenis postingan. 

 

Hashtag untuk mengelompokkan atau mengkategorikan maksudnya yaitu orang lain akan lebih 

mudah menemukan postingan kita di Instagram. Sebagai contoh ketika anda memposting foto 

di produk , lalu anda beri hashtag nama produk tersebut contoh  #Bukujualanlaris. Maka, orang-

orang yang ingin melihat buku tentang jualan laris ini akan mencarinya di mesin telusur 

Instagram dengan memasukkan kata kunci #Bukujualanlaris dengan tanda pagar/ hashtag di 

depan kata. Maka otomatis foto anda tadi akan ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya. 

 

Selain itu Hastag juga mempunyai  kelebihan lain . Apabila kita memposting foto atau video 

dengan menyelipkan tanda Hastag di dalamnya berikut adalah kelebihannya: 

Target Customer 

Yang dimaksud target customer adalah jika anda seorang pebisnis online dan menggunakan 

Instagram sebagai media promosi. Misalnya anda menjual barang berupa buku tentang jualan, 

buku bisnis,buku SOP . Maka anda sebaiknya memberi hastag #bukujualanlaris #bukubisnis 

#bukusop. Jika ada pengguna Instagram lain (bukan follower, bukan following kamu) ingin 

membeli barang-barang di online, mereka cukup mencarinya dengan hastag nama barang yang 

diinginkan. Nah, disini nanti foto dagangan anda akan ditemukan si pencari tersebut. Lalu 

dagangan anda akan di beli jika si pencari tadi tertarik. 

 

Dapat Banyak Follower/ Like 

Saat anda memposting foto selfie yang sambil memegang produk dagangan anda lalu 

menyelipkan hastag #, maka orang lain yang mencari produk tersebut nanti akan melihat foto 

yang anda posting tadi. Jika dirasa foto atau video kamu bagus dan menginspirasi, maka foto 

itu akan kebanjiran like dan anda akan mendapatkan banyak follower! 

 

Trending Topik 



 

 

Ketika dunia sedang gempar karena satu perbincangan mengenai topik tertentu dan diberi tanda 

hashtag maka, orang lain akan lebih bisa mendapatkan berita apa saja tentang berita tersebut. 

Tentunya dengan pencarian kata kunci #(berita yang sedang trend gtersebut). Anda juga bisa 

mendapatkan inspirasi dalam berita  ini dari seluruh pengguna di seluruh dunia. 

Artinya anda akan selalu update, selalu tahu perkembangan berita-berita yang masih hangat di 

seluruh dunia. 

 

 

4. Gunakan banyak media 

Di zaman yang semakin canggih saat ini social media sudah bukan hal yang asing lagi bagi 

masyarakat di dunia,kebutuhan masyarakat ini semakin bertambah seiring berjalannya 

waktu,teknologi semakin berkembang dan memudahkan masyarakat untuk 

berkomunikasi,jenis aplikasi atau social media pun semakin banyak,seperti 

facebook,twitter,instagram,Line,Whatsapp,skype,dan masih banyak lagi.Dengan semakin 

banyak dan canggihnya media komunikasi jarak sejauh apapun bukan lagi menjadi penghalang 

bagi masyarakat dimasa kini. 

 

Bahkan  fungsi social media pun sudah bukan hanya untuk bertukar pesan atau hanya sekedar 

eksis,tapi juga bisa dijadikan untuk media promosi,kini akun-akun sosial tersebut sudah 

menjelma layaknya toko online. Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna sosial media 

semakin hari jumlah semakin banyak saja, bahkan hingga saat ini angkanya sudah mencapai 

ratusan hingga jutaan orang di hampir seluruh dunia.Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai 

keuntungan yang ditawarkannya, mudah dalam pengoperasiannya, praktis karena dapat diakses 

melalui gadget dan yang lebih menyengkannya lagi penggunaan akun tidak berbayar ini 

membuat Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun alias gratis  

Ketika anda menggunakan sosial media untuk berbisnis,pastikan anda menggunakan semua 

media yang tersedia .Alasan kenapa anda harus menggunakan media lebih dari satu adalah agar 

apapun yang anda promosikan dapat tersebar luas informasinya ke masyarakat/calon pembeli 

,semakin besar orang yang melihat promosi anda maka akan semakin banyak orang yang akan 

tertarik deengan produk yang anda jual,terlebih jika produk yang anda jual sudah banyak 



 

mendapatkan testimoni,maka semakin besar  pula peluang anda untuk melakukan closing 

penjualan. 

 

5. Hubungkan website dan media lain 

 

Bagi banyak pebisnis, media sosial telah terintegrasi dalam hampir semua aspek kampanye 

pemasaran mereka, yang merupakan cara yang sangat bagus guna memanfaatkan kecanggihan 

media sosial untuk meningkatkan kesadaran atas upaya pemasaran tersebut. banyak yang 

melewatkan salah satu cara yang paling penting untuk menunjukkan pemahaman bisnis 

terhadap media sosial yaitu situs web. Media sosial dan situs web Anda seharusnya beroperasi 

secara bersamaan dengan baik untuk mempromosikan merek Anda secara daring 

Ada beberapa cara mengintegrasikan media sosial anda pada web,berikut adalah cara caranya: 

1.Tombol share (berbagi) dan Follow 

 

Buatlah konten Anda agar dapat dibagikan dengan tombol “berbagi di media sosial”. Hal ini 

tidak hanya membantu Anda meningkatkan kesadaran atas konten Anda, tetapi ketika Anda 

memberi pengunjung kesempatan untuk membagikan konten Anda dengan mudah, Anda juga 

meningkatkan pengalaman pengguna. Ketika memilih tombol “berbagi di media sosial”, 

pastikan Anda hanya memilih jejaring sosial yang bermanfaat bagi Anda. Dengan membuat 

konten yang sederhana dan mudah, Anda akan bisa meningkatkan kemungkinan konten Anda 

dibagikan. Praktik yang terbaik menyarankan tombol “berbagi di media sosial” ditempatkan di 

bagian atas, bawah, atau di sepanjang sisi halaman Anda. Pastikan Anda juga menyertakan 

tombol “follow” untuk meningkatkan pengikut media sosial Anda. Jika Anda melihat ke 

sebelah kanan halaman 

https://shareaholic.com/
https://blog.hootsuite.com/online-user-experience


 

Login lewat media sosial 

Apakah Anda tahu bahwa 73% pengguna lebih suka masuk ke sebuah situs menggunakan login 

dari media sosial, daripada memberikan alamat email dan membuat akun baru. Tingkatkan 

pengalaman pengunjung situs web dengan “login dari media sosial”, dan tingkatkan level 

konversi dan jumlah pengunjung pada situs web Anda. Ketika Anda memberi pengunjung 

kesempatan untuk mendaftar atau login melalui profil media sosial mereka, Anda 

mempersingkat proses pendaftaran, yang cenderung menghasilkan peningkatan tingkat 

konversi untuk pendaftaran pengguna. Dengan data media sosial yang Anda kumpulkan 

melalui platform login lewat media sosial, seperti LoginRadius, Anda dapat mengumpulkan 

lebih dari 200 jenis data untuk membantu Anda membuat kampanye yang lebih bersifat pribadi. 

Foto Instagram 

 

 

Fitur integrasi media sosial ini sesuai bagi yang ingin menunjukkan foto Instagram di situs 

webnya. Jika Anda juga berusaha untuk meningkatkan jumlah pengikut Instagram, melekatkan 

foto Instagram dalam postingan blog memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengikut baru 

dari pengunjung situs web. Di bawah ini, Anda dapat melihat jika Anda mengklik ketiga titik 

kecil di ujung kanan bawah Anda akan bisa memperoleh kode yang akan dilekatkan untuk 

gambar Instagram Anda. 

 

 

 

6. Cari teknologi yang permudah rutinitas 

 

Ketika anda memutuskan untuk selfie dan mengunggah foto tersebut ke sosial media untuk 

keperluan bisnis,maka cari dan gunakanlah teknologi yang memudahkan anda untuk 

melakukan rutinitas tersebut.Sebagai contoh anda dapat menggunakan kamera seperti apa 

yang cocok untuk berfoto,entah itu dengan kamera digital,manual,atau menggunakan 

http://www.loginradius.com/social-login
http://www.loginradius.com/
https://blog.hootsuite.com/8-ways-get-likes-followers-instagram/


 

kamera smartphone,saat ini pun kamera smartphone sudah sangat banyak digunakan oleh 

masyarakat karena kecanggihan fitur kamera smartphone pun sudah menghasilkan gambar 

yang bagus,layaknya kamera digital.Selain kamera biasanya anda juga memerlukan alat 

bantuan untuk menunjang kamera agar bisa mengambil view yang menarik,pencahayaan 

yang memadai juga akan mempengaruhi hasil foto anda,lalu aplikasi untuk mengedit foto 

pun sekarang sudah banyak macamnya serta lebih mudah diakses melalui smartphone 

 

 

INGIN MENDAPATKAN EDUKASI BISNIS LEBIH LENGKAP? 

 

Join disini : 

Grup Facebook “Jago Bisnis Online Bersama Billionaire Store" 

Link Join : bit.ly/jagobisnisonlineBS 

 

ATAU MAU DAPATKAN PRODUK-PRODUK BILLIONAIRE STORE? 

CEK DISINI : 

 

Website : www.BillionaireStore.co.id 

 

Fanpage Billionaire Store : fb.com/BillionaireStore.co.id 

 

Channel Telegram : t.me/billionairestorecoid 

 

Instagram : instagram.com/BillionaireStorecoid/ 

 

 

 

 

 

http://fb.com/BillionaireStore.co.id
tg://resolve/?domain=billionairestorecoid
http://instagram.com/BillionaireStorecoid/

