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Hai!
Full Name: 
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Apa saja yang akan kita 
bahas?

- Mengapa mengadakan event 
online?

- Aspek penting untuk event online 
yang sukses

- Tips menyelenggarakan event 
online yang kondusif



Mengapa Mengadakan 
Event Online?

● Bagian dari usaha marketing
● Mengenalkan brand
● Membangun interaksi dengan customer 

maupun calon customer
● Sarana promosi



Aspek Penting Event Online yang 
Sukses

● Relevansi topik
● Target audiens
● Konsep penyelenggaraan event
● Tools/platform yang digunakan
● Durasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan
● Pemilihan pembicara/narasumber
● Rencana publikasi event



Relevansi Topik
● Perhatikan tren terkini sesuai dengan bisnis Anda
● Pantau pembicaraan di media sosial
● Pantau Google Trends
● Apa yang dibutuhkan audiens Anda saat ini?



Target Audiens
● Usia
● Jenis kelamin
● Pekerjaan atau latar belakang pendidikan
● Media sosial yang aktif digunakan
● Platform event online yang akrab dengan audiens



Konsep Event
● Webinar
● Live Instagram
● Youtube streaming
● Kelas WhatsApp/Telegram

Apakah sesi berjalan interaktif atau satu arah?
Harus live atau pre-recorded?
Bagaimana cara peserta bisa mendaftar?



Tools/Platform/Media yang 
Akan Digunakan

● WhatsApp/Telegram
● Media sosial (Instagram, Youtube, Facebook)
● Google Meet
● Zoom



Durasi, Waktu, Tanggal 
Event

● Sesuaikan dengan target audiens
● Sesuaikan dengan konsep event
● Sesuaikan dengan availability narasumber



Pemilihan 
Pembicara/Narasumber
Tips:

● Pembicara juga bisa membawa “massa”-nya sendiri
● Charm narasumber bisa membantu menjaga 

engagement
● Kemampuan public speaking pembicara



Rencana Publikasi 
Event

● Apakah konsep event sudah dikenal oleh audiens 
sebelumnya? Apakah ini event online yang pertama 
kali dilakukan?

● Kapan sebaiknya publikasi mulai dilakukan?
● Pastikan semua informasi tersampaikan dengan 

lengkap dan jelas di semua materi publikasi.



Tips Menyelenggarakan 
Event Online yang Kondusif



● Jelaskan aturan dasar event 
sebelum event dimulai

● Bagaimana cara menjaga 
engagement peserta selama 
event berjalan?

● Timekeeping yang baik
● Bangun interaksi dengan 

audiens



Bonus Tips!



● Apakah event online harus free 
atau berbayar?

● Saran untuk narasumber, jangan 
terlalu berfokus pada diri sendiri 
dalam menyampaikan materi

● Follow up setelah event online 
selesai diadakan 



Punya Pertanyaan? Kirim Chat ke Kami! ;)



KODE KUPON SPESIAL UNTUK ANDA!

Diskon 60% untuk paket shared hosting pelajar, personal dan bisnis dengan 
durasi minimal satu tahun

LITEBITES01



facebook.com/Niagahoster

Go Follow Our Social Media

@Niagahoster

@niagahoster,id

youtube.com/Niagahoster



Thank you!


