
MARKETING 4.0
Menggabungkan Interaksi Online & Offline

Dalam Dunia Bisnis

Melalui Sentuhan Tehnologi Digital



MARKETING 4.0
Apakah Itu ?

Pengertian marketing 4.0 secara harfiah adalah suatu
pendekatan marketing yang menggabungkan
interaksi online dan offline yang terjadi antar
pengusaha dan pelanggannya. 

Pada era seperti saat ini, kegiatan marketing tidak cukup
dilakukan secara online saja. Namun juga dibutuhkan
upaya pemasaran offline agar bisa memastikan bahwa
konsumen benar-benar telah mendapatkan pelayanan
yang memuaskan atas jasa atau produknya.



Marketing 1.0 s/d Marketing 3.0

• Pada era marketing 1.0, fokus pengusaha adalah untuk bisa
menjual produk mereka sebanyak-banyaknya tanpa
memperdulikan apa yang konsumen butuhkan.

• Marketing 2.0 lebih fokus pada konsumen. Pada era ini para 
pengusaha sudah mulai berusaha untuk lebih menyentuh hati
konsumen, namun konsumen hanya dinilai sebagai objek
pasif.

• Pada era marketing 3.0, para pengusaha akan lebih fokus pada
manusia. Sehingga para pengusaha tidak hanya fokus akan
memasarkan produknya saja, namun juga dalam hal visi, misi, 
dan value yang berjalan beriringan bersamaan dengan
kebutuhan para konsumennya.



ERA MARKETING 4.0

Perkembangan teknologi yang begitu
besar diklaim mampu memicu
pemasaran yang lebih efektif. 

Hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya
Marketing 4.0. 

Pendekatan yang digunakan pada
marketing 4.0 menggabungkan sentuhan
ke konsumen secara lebih manusiawi
dengan kecanggihan tehnologi yang saat
ini sudah ada.



Pentingnya Memahami

MARKETING 4.0
• Pada prinsipnya, pasar online tidak sedang berusaha untuk

menjatuhkan pasar offline, karena dalam marketing 4.0, keduanya malah
mempunyai perannya masing-masing. Dan peran tersebut sangat penting
untuk melengkapi strategi marketing 4.0

• Perlu juga dipahami bahwa Digital Marketing tidak harus selalu diartikan
sebagai bisnis online, tetapi harus diartikan strategi pemasaran dan penjualan
dengan memanfaatkan tehnologi digital.

• Marketing 4.0 tidak hanya menggabungkan toko offline dan online, namun
juga memadukan style dan substance yang ada di baliknya.  
Sederhananya, selain suatu brand harus menerapkan strategi digital 
marketing yang bagus, mereka juga harus bisa menciptakan konten
yang relevan, menarik dan terkini untuk para pelanggannya. Sehingga
dapat meningkatkan ketertarikan dan keterikatan para pelanggannya



Pendekatan 5A 

dalam Marketing 4.0

Dalam buku yang berjudul Marketing 4.0, Moving from Traditional to Digital, karya Philip 
Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan, dijelaskan bahwa maketing 4.0 mengganti
pendekatan 4A menjadi 5A. Berikut ini adalah pendekatan 5A dalam Marketing 4.0 :

1. AWARE

2. APPEAL

3. ASK

4. ACT

5. ADVOCATE



AWARE

Dalam kondisi ini, 

para audiens anda sudah

mengenal akan produk

dan brand yang Anda jual. 

Mereka sudah sadar akan

adanya sebuah brand atau

produk yang Anda jual lewat

iklan berbagai media online 

maupun media tradisonal

seperti brosur, iklan, atau

spanduk.

APPEAL

Pada tahapan ini, 

para audiens sudah mulai

merasa tertarik dengan produk

yang Anda jual. Mereka mulai

mempertimbangkan apakah

mereka benar-benar butuh

akan produk tersebut? Mereka

juga akan memikirkan apa

mereka harus membeli produk

itu?

ASK

Karena audiens sudah tertarik dengan produk

Anda dan mereka telah melakukan

pertimbangan, maka mereka akan mulai mem

pertanyakan atau mencari tahu berbagai

informasi secara mendalam tentang produk

yang mereka suka.

Para audiens kemungkinan akan bertanya pada

temannya yang sudah pernah beli, mencari

informasi ulasan di internet, atau mencari tahu

berbagai komposisi barang dan harganya.

ACT
Setelah ketiga tahapan diatas sudah

terlewati, audiens anda akhirnya akan mulai

berani untuk bertindak. Akhirnya, mereka

membeli produk yang memang mereka suka.

ADVOCATE

Jika pelanggan Anda merasa puas akan produk yang sudah

dibelinya, maka mereka akan menjadi advocate atas produk

anda. Artinya, mereka akan mulai merekomendasikan produk

yang sudah mereka beli. Caranya bisa bermacam-macam, 

seperti memberikan feedback, rekomendasi, online atau offline.



Tips Menerapkan Marketing 4.0 secara Efektif

1. Gunakan sebanyak-banyaknya media yang dapat anda gunakan sebagai media pemasaran, baik Online 
(medsos, marketplace, Google Bisnisku, dsb) maupun Offline (banner, label kemasan, kartu nama dsb)

2. Berikan solusi kepada calon konsumen anda tentang berbagai hal yang mereka butuhkan. Anda harus
memikirkan tentang bagaimana fungsi produk yang anda tawarkan mampu memuaskan atau membantu
kebutuhan pelanggan Anda.

3. Mempraktekkan Antropologi Digital. Pada poin ini, anda akan lebih fokus pada pengertian 4.0 yang 
digabungkan dengan sentuhan konsumen secara manusiawi dengan kecanggihan teknologi yang saat ini
terus berkembang. Dalam aspek antropologi digital, tehnologi yang ada saat ini akan berinteraksi secara
aktif kepada target audience anda. Proses ini juga akan memperlihatkan bagaimana konsumen akan
berperilaku dalam konteks tehnologi, serta bagaimana tehnologi yang digunakan oleh manusia mampu
secara efektif berinteraksi antar satu dengan yang lainnya.

4. Gunakan organizer Bisnis Digital untuk mengorganisasikan semua media pemasaran anda secara
kompak, sehingga mudah untuk diakses dan diikuti oleh audience bisnis anda baik offline maupun online.



Blasting / Program Promo 

Marketplace (Tokopedia, 

Bukalapak, Shoppee, dsb)

Medsos (Facebook, 

Instagram, Youtube, dsb)

Komunitas / group bisnis

Label Kemasan, Banner, 

Kartu Nama, Flyer.

Google Search

Google Bisnisku

Google Map

Review Facebook

Review Marketplace

Review Google Bisnisku

Marketplace

Medsos

WhatsApp, Telegram

Offline Shop

Review Facebook

Review Marketplace

Review Google Bisnisku

Berbagi link bisnis / 

Kartu Nama bisnis anda

kepada kawannya untuk

membeli produk anda.



Contoh Kasus Dengan Pendekatan

Diagram Dasi Kupu-kupu

(Kejadian Tidak

Diharapkan)



Fitur Bussiness Link
Organizer Profil Bisnis, Profil Produk dan Aset Digital Online



Fasilitas Unggulan Bussiness Link

• Ramah SEO & Atur keyword sendiri

• QR Code Bisnis di setiap fitur yang bersifat
publish

• Fasilitas Kartu Nama Online Khusus bagi
anda yang memiliki beberapa peran sekaligus
selain di Bisnis anda sendiri

• Dapat memakai Nama Domain sendiri (untuk
fitur perusahaan besar)

• Terdapat ruang Info & Peluang Bisnis





PERSONAL BRANDING adalah sebuah

seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien

dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif.

Melalui fasilitas Kartu Nama Online yang terdapat pada

fitur TEAMWORK pada BUSSINESS LINK, anda dapat

mengemas nilai-nilai, goal, dan pengalaman anda dalam

sebuah konten PROFIL SAYA, juga dapat menunjukkan

solusi unik apa yang dapat anda tawarkan pada setiap KLIEN 

untuk memuaskan kebutuhan mereka.

Menciptakan sebuah Personal Branding juga akan

mempermudah anda dalam memperoleh kepercayaan dari

orang lain. 

Citra diri yang positif secara efektif akan meningkatkan

kepercayaan orang lain kepada anda dan perusahaan anda. 

Hal tersebut yang akan membuat mereka menjadi lebih yakin

untuk bisa bekerjasama dengan anda.



PERSONAL TOUCH

Strategi marketing yang hingga saat ini tidak pernah disangsikan

keefektifannya adalah dengan memberikan personal touch yang tepat

kepada para konsumen / client. 

Dan tidak dipungkiri bahwa hingga sampai dengan saat ini, tradisi para 

pebisnis jika bertemu calon klien / konsumen baru, akan memberikan

kartu nama kepada setiap klien / relasi baru. Karena diharapkan setiap

klien yang bersedia menyimpan kontak, akan berpeluang untuk

menghubungi kembali baik untuk meminta info tentang produk, 

meminta saran bahkan melakukan transaksi dengan anda. 

Dengan KARTU NAMA DIGITAL ataupun KARTU NAMA 
ONLINE BUSSINESS LINK, akan sangat memudahkan bagi setiap

calon klien yang memiliki kartu nama anda untuk mempelajari setiap

informasi produk, bahkan juga dapat melihat Company Profile dan

Personal Branding anda. Hal tersebut akan berpengaruh kepada

kepercayaan setiap calon konsumen untuk membeli produk anda.


