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Introduction

Pandemi

Pembatasan Kegiatan

Takut Ke Toko

Takut Terpapar Covid

Belanja Online



ERA SEKARANG

Pengen Belanja/Beli Barang

Buka Marketplace

Pilih Item

Transfer (Bayar)

Barang Sampai





Toko Online Dituntut 

Untuk Berbenah dan 

Berhias



❑

❑

❑

❑

Element Penting 
Untuk Meningkatkan 

Tampilan Toko Online



Seberapa Penting Peran 
Tampilan Toko Online?

Sangat Penting, Karena Semakin banyaknya orang yang 
berbelanja online, TOKO ONLINE pun harus sering 
dikunjungi oleh konsumen

Tampilan Toko online dituntut untuk berkembang demi 
memanjakan para konsumen. Demi kemudahan dan 
kenyamanan mereka ketika berbelanja melalui Internet



Mendesain Toko Online Itu 
Ibarat Menghias Toko Fisik

Karena perilaku customer ketika membeli sebuah barang baik 
online maupun offline, akan tetap sama. Mereka akan bisa 
memilih, dan Mencoba (Jika Bisa)

Kalau tampilan toko online kita dirancang dengan “apik” 
dan estetik maka tak sedikit cutomer yang akan merasa 
nyaman dan tertarik. Produk yang kita tawarkan pun 
akan naik nilai jualnya.



Konsisten Konten



Berarti? Saya Harus 

menyewa Desainer 

Dong? Untuk 

Membuat Itu Semua?



Jawabannya

Karena yang perlu dilakukan adalah :

❑ Meningkatkan selera Visual
❑ Sering Melihat foto-foro produk brand terkenal
❑ Sering Melihat Trend Desain dan Konten-konten

Creative dan Menarik.
❑ Berlatih menggunakan Aplikasi Desain.



Tapi? Saya tidak bisa 

Mendesain dengan

bagus dan menarik.



Jawabannya

❑ Kalian bisa memanfaatkan 
freepik.com

❑ Kemudian cari “Instagram
Template”



Kenapa Desain Saya Masih 
Jelek?

Tidak harus bagus, yang terpenting
adalah Pesan dan informasinya
disampaikan dengan jelas dan 

mudah dimengerti.



Strategi Tingkatkan Toko Online

❑

❑

❑

❑

❑



PRA
PRODUKSI

Bisnis Plan dan Bisnis Model 
Kanvas

❑ Identifikasi Potensial Market
❑ Riset Market Dan Target Segmentasi
❑ UVP (unique value proposition)
❑ Strategy Goes To Market
❑ Income Outcome Flow



PRA
PRODUKSI

Jasa Pembuatan Webiste
Terpercaya

❑ Website Background
❑ SEO
❑ Tech Spesification



PRODUKSI
Apa-apa saja yang perlu dipastikan
dalam membuat website toko
onlinenya?

❑ responsive design (mobile friendly)
❑ website security
❑ speed and performance
❑ live chat integration
❑ payment method
❑ foto produk yang berkualitas
❑ conversion rate element



PRODUKSI

Conversion rate element

❑ Form
❑ social media action
❑ clickable item
❑ video
❑ quizzes and questions
❑ survey
❑ testimonial/review



PASKA
PRODUKSI

Hal-hal apa saja yang yang perlu
dilakukan oleh Kita?

❑ Pasang Google analytics
❑ Lakukan A/B test
❑ Hetamap tracking
❑ Analisis data dari toko online
❑ Plan next Improve



Kesimpulan

❑ Visual (Tampilan) yang menarik akan
membantu membangun Citra dari sebuah
Brand. Citra inilah yang nantinya akan menjadi
kesan ke-customer dan akan selalu diingat dan
mudah untuk dikenali.

❑ Konten visual bisa membantu mengoptimalkan
fungsi mesin pencari, dan meningkatkan
interaksi.

❑ Tidak harus bagus, yang terpenting adalah
Pesan dan informasinya disampaikan dengan
jelas dan mudah dimengerti.

❑ Tidak harus beli peralatan mahal, Gunakan
resource yang ada dengan semaksimal
mungkin.




