


http://www.youtube.com/watch?v=qWkOpmZLHeQ




Tips Mengikuti Webinar Hari Ini!

Pastikan Anda berada di tempat 
yang kondusif

Aktiflah bertanya karena akan ada 
banyak insight bisnis menarik 
untuk Anda

Gunakan kolom Q&A untuk 
mengajukan pertanyaan kepada 
pemateri

Perkenalan dengan tulis 
Nama/Nama Bisnis/ Kota



gjk.id/gabungKONTAG



Belum Gabung 
KONTAG?

gjk.id/gabungkontag

Sudah gabung,mau 
jadi Juragan 

KONTAG?

gjk.id/juragankontag



GoStore Bagi Bagi Voucher GoPay~

2 Penanya Terbaik sesi Q&A

Pemenang challenge di Telegram 
GoStore Community by KONTAG



Telegram GoStore Community by KONTAG (BARU!)

● Update promo dan fitur GoStore
● Diskusi dan networking
● Info kegiatan merchant GoStore (webinar 

dan diskusi online)
● Survey
● Hadiah voucher dan merchandise menarik

gjk.id/komunitasgostore



Pembicara 1



Pembicara 2



Bagaimana cerita Anda dalam mengawali usaha di 
bidang retail ini? 



Apa yang menjadi faktor dalam mendukung 
kesuksesan usaha Anda? 



Kiat Sukses ala 

Pantang menyerah

Melakukan kolaborasi

Menguasai produk
Membalas chat dengan 

cepat

Menjaga kepuasan 
pelanggan



Bagaimana pengalaman Anda terkait 
kolaborasi bisnis?



Kolaborasi Bersama MUA Terpercaya



Bagaimana cerita kolaborasi
yang paling efektif sejauh ini?



Testimoni Oleh Figur Publik 



Memanfaatkan Media Populer 



Bagaimana tanggapan Anda terkait berbagai fitur 
yang dimiliki GoStore?



Bagaimana rencana Aikyo Eyelashes dalam 
memanfaatkan fitur GoStore ke depannya?



Rencana Bersama GoStore



Sesi Tanya Jawab
Gunakan fitur Q&A di Zoom Anda

2 Penanya terbaik Rp 100ribu

#Nama Anda // Nama Bisnis Anda // 
#Tanya ke (Nama pembicara) // Pertanyaan Anda



Kalender Kegiatan GoStore



Kompetisi Partner GoStore Agustus

● Total hadiah Puluhan Juta Rupiah
● Konfirmasi partisipasi paling

lambat 24 Agustus 2022
● Periode Kompetisi 1 - 31 Agustus 2022

Kuota terbatas!

Daftar Sekarang! https://gjk.id/kompetisigostore-ags-22

Scan di sini!

https://gjk.id/kompetisigostore-ags-22


Isi Feedback Form 
untuk mendapatkan:

1. Materi webinar
2. Rekaman webinar
3. Akses join ke Telegram 

GoStore Community

Terima kasih!

Scan di sini!

bit.ly/saranGoStoreMeigjk.id/inputwebinargostore



Tren Kolaborasi 
Masa Kini

1

Kamis, 21 Juli 2022



Kenalan dulu yuk!

Novasari Putri Wulandari (Putri)
GoStore Growth Manager



Topik Pembicaraan

1 Manfaat Kolaborasi Bisnis pada UMKM

2 Tips Menjalankan Kolaborasi Bisnis & Memilih Partner Kolaborasi 

3 Bentuk Kolaborasi Bisnis Masa Kini

4 Pilihan Fitur GoStore untuk Mendukung Kolaborasi Bisnis Anda



1
Meningkatkan pertumbuhan 
bisnis Anda melalui pembelajaran 
hal-hal baru

2 Membangun koneksi yang 
dapat memperkuat bisnis Anda

3
Memperluas jangkauan pasar 
untuk meningkatkan potensi penjualan 
bisnis Anda

5
Menguatkan usaha dalam 
negeri melalui kolaborasi yang 
saling menguntungkan

4
Mendengar respon 
pelanggan mengenai produk 
bisnis Anda dengan lebih baik 

Manfaat Kolaborasi Bisnis 
Pada Pelaku Usaha UMKM



Tips Menjalankan Kolaborasi Bisnis 
dalam Bisnis UMKM

Tentukan image & skema kolaborasi yang ingin 
ditampilkan atas produk yang ditawarkan

Pilih partner kolaborasi yang kredibel & sesuai 
dengan identitas produk bisnis Anda

Pilih dan tentukan momen yang tepat untuk Anda 
menjalankan kolaborasi bisnis

Manfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih 
banyak pelanggan

Tetap konsisten dengan karakter bisnis Anda agar 
tetap menonjolkan daya tarik yang kuat

Aku mau coba collab untuk 
bisnisku, tapi gimana 

caranya ya?
Eits, tenang.. GoStore punya 

tips jalanin kolaborasi 
bisnis nih!



Tips Menentukan Partner Kolaborasi 
Bisnis yang Tepat

Memiliki visi & misi yang sejalan 
Kesepakatan untuk mencapai tujuan yg sama melalui 
langkah-langkah yang ditentukan dalam berkolaborasi

Memiliki reputasi bisnis yang baik 
Meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga mampu 
menjangkau pasar yang lebih luas

Terdapat relevansi produk / bisnis 
Meningkatkan daya tarik produk hasil kolaborasi bisnis untuk 
meningkatkan potensi penjualan

Memiliki karakter bisnis yang terpercaya & kuat 
Menciptakan kolaborasi bisnis yang saling melengkapi dan 
menguntungkan bagi pelaku bisnis yang terlibat



Berbagai Tren Kolaborasi Bisnis 
Masa Kini

1 Mengadakan event bersama Barter subsidi produk Cross promote via medsos

2 Kolaborasi produk antar brand Promosi giveaway antar brand Review produk oleh influencer

3

4

5

6



Fitur GoStore untuk Mendukung 
Kolaborasi Bisnis Toko Anda

Pre-Order

Memudahkan toko Anda 
untuk memasarkan 
produk yang belum 
tersedia secara fisik 

tanpa cemas 
kehabisan/kelebihan stok

Price Cut Self Pick-up Item Modifier

Harga coret untuk 
memberikan diskon 
pada produk toko 

Anda untuk 
meningkatkan potensi 

penjualan  

Produk yang dipesan 
oleh pelanggan Anda 

kini dapat diambil 
secara langsung di 
tokomu tanpa perlu 

mengantri

Tambah detail varian 
dan jenis barang pada 
produk toko Anda dan 

kustomisasi sesuai 
kebutuhan Anda agar 
produk lebih menarik

? ? ?



Kelebihan Fitur Pre-Order 
pada Toko Anda di GoStore

Atur Sekarang Produk Pre-Order Toko Anda di GoStore [click here]

Ketersediaan stok yang pasti 
Penjual dapat memproses penjualan sesuai dengan jumlah pesanan yang 
masuk tanpa takut kehabisan/kelebihan stok di toko Anda

Cocok untuk produk custom
Dengan durasi pre-order hingga 90 hari, fitur ini sangatlah cocok untuk 
jenis produk hasil kolaborasi antara brand toko Anda & partner kolab mu!

https://mokaposhelp.zendesk.com/hc/id/articles/4402897897241-Cara-Menambah-dan-Mengatur-Produk-Pre-Order


Fitur GoStore untuk Mendukung 
Kolaborasi Bisnis Toko Anda

Pre-Order

Memudahkan toko Anda 
untuk memasarkan 
produk yang belum 
tersedia secara fisik 

tanpa cemas 
kehabisan/kelebihan stok

Price Cut Self Pick-up Item Modifier

Harga coret untuk 
memberikan diskon 
pada produk toko 

Anda untuk 
meningkatkan potensi 

penjualan  

Produk yang dipesan 
oleh pelanggan Anda 

kini dapat diambil 
secara langsung di 
tokomu tanpa perlu 

mengantri

Tambah detail varian 
dan jenis barang pada 
produk toko Anda dan 

kustomisasi sesuai 
kebutuhan Anda agar 
produk lebih menarik

? ?



Kelebihan Fitur Price Cut 
pada Toko Anda di GoStore

Atur Sekarang Diskon Produk di Toko GoStore Anda [click here]

Meningkatkan daya tarik pelanggan
Kamu bisa atur berapa besar diskon yang ingin ditampilkan agar produk 
toko Anda terlihat lebih menarik & menawarkan harga yang kompetitif

Mudah & dapat diatur kapan saja
Kamu bisa menentukan durasi penggunaan harga coret pada produk toko 
Anda sesuai kebutuhan Anda

Cocok untuk digunakan pada promo spesial
Gunakan fitur harga coret pada toko Anda saat periode tertentu, seperti 
Payday/Flash Sale/special collaboration promo dengan brand lain

https://mokaposhelp.zendesk.com/hc/id/articles/4408398908185-Cara-Membuat-Diskon-dengan-Fitur-Price-Cuts-Harga-Coret-


Fitur GoStore untuk Mendukung 
Kolaborasi Bisnis Toko Anda

Pre-Order

Memudahkan toko Anda 
untuk memasarkan 
produk yang belum 
tersedia secara fisik 

tanpa cemas 
kehabisan/kelebihan stok

Price Cut Self Pick-up Item Modifier

Harga coret untuk 
memberikan diskon 
pada produk toko 

Anda untuk 
meningkatkan potensi 

penjualan  

Produk yang dipesan 
oleh pelanggan Anda 

kini dapat diambil 
secara langsung di 
tokomu tanpa perlu 

mengantri

Tambah detail varian 
dan jenis barang pada 
produk toko Anda dan 

kustomisasi sesuai 
kebutuhan Anda agar 
produk lebih menarik

?



Kelebihan Fitur Self Pick-up 
pada Toko Anda di GoStore

Atur Sekarang Metode Ambil Sendiri di Toko GoStore Anda [click here]

Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan
Dengan metode ini pelanggan toko Anda akan terbebas dari antrian saat 
memesan tentunya dengan cara pembayaran yang lebih mudah (cashless)

Meningkatkan daya tarik pelanggan
Pikat banyak calon pembeli di sekitarmu dengan memanfaatkan QR code 
Store Banner / QR Code Tent Card Banner di toko offline Anda*

Cocok untuk digunakan pada offline event
Saat berkolaborasi dengan mengadakan offline event di area tertentu, 
kamu bisa gunakan fitur ini agar memikat lebih banyak pengunjung!

https://mokaposhelp.zendesk.com/hc/id/articles/4750773336729-Cara-Mengatur-dan-Menerima-Pesanan-Pickup-Ambil-Sendiri-di-GoStore


Fitur GoStore untuk Mendukung 
Kolaborasi Bisnis Toko Anda

Pre-Order

Memudahkan toko Anda 
untuk memasarkan 
produk yang belum 
tersedia secara fisik 

tanpa cemas 
kehabisan/kelebihan stok

Price Cut Self Pick-up Item Modifier

Harga coret untuk 
memberikan diskon 
pada produk toko 

Anda untuk 
meningkatkan potensi 

penjualan  

Produk yang dipesan 
oleh pelanggan Anda 

kini dapat diambil 
secara langsung di 
tokomu tanpa perlu 

mengantri

Tambah detail varian 
dan jenis barang pada 
produk toko Anda dan 

kustomisasi sesuai 
kebutuhan Anda agar 
produk lebih menarik



Kelebihan Fitur Item Modifier
pada Toko Anda di GoStore

Atur Sekarang Item Modifier Produk Toko Anda di GoStore [click here]

Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan
Lebih banyak pilihan varian produk dan pelanggan dapat lebih leluasa 
memodifikasi sesuai dengan selera saat ingin memesan produk Toko Anda

https://mokaposhelp.zendesk.com/hc/id/articles/8053154206745-Cara-Mengatur-Item-Modifier-pada-Produk-GoStore


Thank you!


