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MENGELOLA PERIKLANAN, 
PROMOSI PENJUALAN, 
PUBLIC RELATION DAN 

PEMASARAN LANGSUNG

M a n a j e m e n P e m a s a r a n bab 15

Periklanan terbaik adalah 
yang dilakukan 

oleh pelanggan yang puas

PERIKLANAN = segala bentuk penyajian dan promosi 
non-personal (bukan orang) ide, barang, jasa oleh 

sponsor yang teridentifikasi

 Menentukan Sasaran Advertensi
 Menentukan Anggaran

 Tahapan siklus produk
 Pangsa pasar dan consumer base
 Persaingan 
 Kekerapan periklanan
 Tingkat substitusi produk.

 Menentukan Pesan Iklan 
 Mengevaluasi Keefektifan Advertensi 
 Menentukan Media dan Mengukur 

Keefektifan

pemasaran langsung

 adalah sistem pemasaran interaktif yang 
menggunakan satu atau lebih media 
advertensi untuk mempengaruhi respon 
yang terukur dan transaksi pada setiap 
lokasi – definisi oleh Direct Marketing Association (DMA)
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Pertumbuhan Pemasaran Langsung 

 Pasar yang demassification, terjadi karena 
pertumbuhan ceruk pasar yang terus-menerus dengan 
preferensi yang berbeda

 Biaya bepergian yang tinggi, kepadatan lalu lintas, 
sulitnya parkir, kehilangan waktu, kelangkaaan 
bantuan penjual, dan antrian serta cek-out telah 
mendorong “belanja di rumah” (shopping at home). 

 pembeli menghargai pemasaran langsung dengan 
adanya layanan bebas pulsa, layanan 24 jam

 Perkembangan computer – data base pelanggan 
menjadikan penjual dapat melayani pembeli satu-
persatu

Manfaat Pemasaran Langsung

 Direct marketing berarti anda berbelanja di 
rumah; keuntungannya yaitu menyenangkan, 
dapat sesuai dengan kebutuhan dan bebas 
dari keterburu-buruan.

 menghemat biaya dan konsumen 
diperkenalkan kepada sejumlah pilihan.

 Konsumen juga diuntungkan dengan 
mempelajari barang dan jasa yang tersedia.

Manfaat Pemasaran Langsung

 Penjual pun diuntungkan, karena dengan 
pemasaran langsung memungkinkan 
penjual mendapatkan setiap nama 
kelompok

 dapat membuat pesanan menjadi 
personal disesuaikan dengan 
karakteristik pelanggan. 

 dapat menjalin hubungan yang terus-
menerus dengan pelanggan. 
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Manfaat Pemasaran Langsung

 dapat mencapai prospek secara tepat 
waktu, 

 bahan pemasaran langsung dapat 
dibaca karena dikirimkan kepada potensi 
pembeli yang lebih banyak. 

 membuat barang dan jasa kurang 
terwujud untuk dapat ditiru oleh pesaing

 dapat mengukur respon kampanye 
mereka yang lebih menguntungkan. 

Pertumbuhan dan  Keterpaduan 
Pemasaran Langsung

 Walaupun pemasaran langsung telah 
berkembang dengan pesat, sejumlah 
perusahaan masih memberikan kontribusi 
yang kecil dalam mendukung perannya 
sebagai bauran komunikasi-promosi.

 perusahaan perlahan-lahan menyadari 
pentingnya hal ini dan mengangkat seorang 
kepala komunikasi (CCO = Communication 
Officer) sebagai tambahan kepada CIO (Chief 
Information Officer).

Pertumbuhan dan  Keterpaduan 
Pemasaran Langsung

 alat komunikasi dapat diintegrasikan
 single-vehicle; single-stage campaign;

multiple-stage campaign ; multiple-vehicle, 
multiple-stage campaign.

 Kampanye baru untuk barang baru                
Membayar iklan sesuai dengan respon

 Menyurati langsung > Melaksanakan 
telemarketing > Penjualan tatap muka >
Panggilan telepon > melanjutkan komunikasi. 
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Pertumbuhan dan  Keterpaduan 
Pemasaran Langsung
 pemakaian respond compression (tekanan 

respon), sejumlah media (multiple media) 
akan meningkatkan jangkauan pesan dan 
dampak

 teknik pemasaran langsung menggerakkan 
proses pemasaran, merekomendasikan 
database pelanggan dan menyarankan 
pemasaran langsung secara penuh.

 Dikenal adanya maxi marketing
(memaksimumkan pemasaran)

Database Pelanggan dan 
Pemasaran Langsung
 DATABASE PELANGGAN adalah kumpulan 

komprehensif data tentang pelanggan individual 
ataupun prospek terkini yang aksesibel, dan dapat 
ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran, untuk 
memimpin kualifikasi, penjualan barang dan jasa 
atau memperbaiki hubungan dengan pelanggan. 

DATABASE MARKETING adalah proses 
pembuatan, perbaikan, dan penggunaan database

pelanggan dan database lain (produk, pemasok, 
reseller) untuk tujuan kontak dan transaksi.

Perusahaan menggunakan 
database untuk empat cara;

a) Mengidentifikasi prospek:
b) Memutuskan pelanggan mana yang 

akan menerima produk yang khusus.
c) Memperdalam loyalitas pelanggan.
d) Membuat pembelian pelanggan reaktif.
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Model Maximarketing 

Model  Ini  Terdiri  Dari  9  Langkah

Untuk Perencanaan 
Pemasaran Terpadu

1. Memaksimumkan panggilan telepon untuk mendefinisikan dan 
mengidentifikasi prospek barang terbaik.

2. Memaksimumkan media memungkinkan pemasar menguji jangkauan media 
untuk memilih kemungkinan dua komunikasi yang menenangkan dan hasil 
yang dapat diukur.

3. Memaksimumkan akuntabilitas panggilan untuk mengevaluasi kampanye 
berdasarkan biaya per prospek daripada per terbitan.

4. Memaksimumkan kesadaran melibatkan penyelidikan pesan yang akan 
meyelesaikan ketidakberaturan dan merebut hati prospek dengan 
menggunakan iklan “whole brain”; menjangkau keseluruhan pikiran, yang 
memungkinkan seseorang menjadi rasional dan emosional.

5. Memaksimumkan aktivasi artinya iklan harus memungkinkan pembelian atau 
setidaknya melanjutkan prospek kepada kesediaan membeli.  

6. Memaksimumkan sinergi termasuk cara menemukan tugas ganda iklan   
7. Memaksimumkan kaitan panggilan untuk menghubungkan iklan dengan 

penjualan pada prospek yang lebih baik dan membelanjakan lebih banyak 
untuk merubah prospek.

8. Memaksimumkan penjualan melalui pembuatan database untuk 
memasarkan langsung kepada pelanggan yang telah diketahui; dengan 
cara penjualan silang, pembaharuan, dan mengenalkan produk baru.

9. Memaksimumkan distribusi meliputi penambahan saluran distribusi untuk 
menjangkau prospek dan pelanggan.

Saluran Utama Untuk Pemasaran Langsung

a) Penjualan Tatap Muka. 
b) Direct Mail. 

Voice mail;
E-mail;

Fax mail,

c) Katalog Pemasaran.
d) Telemarketing
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Pasar Sasaran Dan Prospek

Pemasar langsung harus senantiasa 
mengindentifikasi karakteristik prospek dan 
pelanggan; siapa yang mampu, ingin, dan 
siap membeli. 
Bob Stone merekomendasikan formula R-F-
M (Regency, Frequency, Monetary amount). 
Sasaran pelanggan terbaik adalah mereka 
yang segera membeli, lebih sering, dan 
membelanjakan uang lebih banyak.

Offer Elements (Unsur Penawaran)

lima unsur penawaran yaitu produk, penawaran, 
media, metode distribusi dan strategi kreatif. 
Menguji unsur. Salah satu manfaat pemasaran 
langsung adalah dapat diukurnya 
keefektifan unsur yang ditawarkan; 
seperti fitur produk, kopi, harga, 
media, dan daftar alamat.   
Mengukur keberhasilan kampanye: nilai 
sepanjang masa. Pemasar pada akhirnya 
dapat memperkirakan tingkat pengembalian 
penerimaan atas biaya yang dikeluarkan 
dalam pemasaran langsung. 

Pemasaran Dalam Abad - 21

saluran elektronik
Perdagangan elektronik (e-commerce) 
menggambarkan platform elektronik yang 
beragam, seperti data elektronik (EDI = 
Electronic Data Interchange), faks atau email, 
penggunaan ATM, EFTPOS dan kartu pintar 
(smart cards), untuk memfasilitasi 
pembayaran kas melalui digital, dan 
menggunakan internet sebagai jasa on-line. 
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keuntungan pemasaran on-line:

Menyenangkan
Fewer hassles.
 Informatif

Melaksanakan On-Line

 Electronic Presence.
 Advertising On Line. 
 Forums, Newsgroup, 

Bulletin Board, dan Web-
Communities. 

tantangan yang dihadapi 
on-linemarketing

 Limited consumer exposure and buying.
 Skewed user demographics and 

psychographics.
 Chaos and clutter.
 Security.
 Masalah etis
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Isu Publik dan Etis Dalam Pemasaran Langsung

 Irritation
 Unfairness

 Deception and fraud
 Invasion of privacy


