
MENYUSUN KAMPANYE PEMASARAN

LANGSUNG

 Tujuan

 Pasar sasaran dan calon

 Unsur-unsur tawaran

 Sarana menguji kampanye tersebut

 Pengukuran keberhasilan



PASAR SASARAN DAN CALON

Untuk memilih calon dan pelanggan

 Recency (keadaan terakhir)

 Frequency (Frekuensi pembelian)

 Monetary ammount (jumlah uang yang telah 

dibelanjakan)



UNSUR-UNSUR STRATEGI TAWARAN

 Produk

 Tawaran

 Media

 Metode distribusi

 Strategi kreatif



KOMPONEN SURAT

 Amplop luar

 Surat penjualan

 Surat edaran

 Formulir balasan

 Amplop balasan



KOMPONEN PENUNJANG

Amplop luar memuat ilustrasi berwarna 
lebih baik atau kalimat yang sangat 
menarik perhatian

Gunakan salam pribadi

Gunakan kertas yang berkualitas baik

Sertakan nomor bebas pulsa atau alamat 
e-mail beserta cetakan kuponnya

Cantumkan amplop bebas perangko akan 
menaikkan tingkat tanggapan



SEPULUH KAIDAH PENTING DIRECT

MARKETING YANG DIUJI

 1. Buatlah setiap promosi menjadi pengujian.

 2. Tetapkan tujuan untuk setiap tes.

 3. Uji faktor-faktor penting yang menghasilkan 
perbedaan yang besar pada hasil direct marketing.

 4. Lakukan pengujian untuk menemukan sesuatu yang 
perlu atau ingin diketahui.

 5. Gunakan uji coba direct mail untuk menjawab 
pertanyaan, perdebatan, dan ketidaksepakatan tentang 
strategi, format, daftar nama, desain, dan redaksi 
surat.



6. LAKUKAN PENGUJIAN JIKA MENGGUNAKAN DAFTAR KECIL

DENGAN PERLUASAN MINIMAL ATAU TANPA PERLUASAN.
7. BERSIKAPLAH KONSISTEN DALAM PENGUJIAN.
8. JANGAN MENGANGGAP ANDA TAHU APA YANG SEKIRANYA

COCOK.
9. KENDATI TIDAK MEMILIKI JUMLAH NAMA ATAU UANG YANG

CUKUP UNTUK MENDAPATKAN TES YANG VALID SECARA STATISTIK, 
TETAPLAH LAKUKAN PENGUJIAN.
10. AGAR BISA BELAJAR LEBIH BANYAK DARI UJI COBA DIRECT

MAIL, BUAT DAFTAR PERTANYAAN YANG INGIN DIJAWAB.



UNSUR-UNSUR PENGUJIAN

 Dilihat dari tanggapan langsung berupa 

pemesanan (2% sudah termasuk baik)

 Hal yang diujikan untuk diukur:

- Kesadaran

- Niat membeli

- Cerita dari mulut ke mulut



PENGUKURAN KEBERHASILAN

Jumlahkan biaya-biaya kampanye yang 

direncanakan kemudian Cari hasil bersih 

setelah dikurangi barang dagangan yang 

dikembalikan dengan piutang macet. 

Barang dagangan yang dikembalikan 

dapat merusak kampanye yang 

semestinya efektif

Telusuri penyebab utama barang 

dagangan dikembalikan 


