Jakarta – Akhir-akhir ini digital marketing banyak di pakai oleh perusahaan kecil atau besar untuk
di jadikan alternatif promosi yang efektif. Karena di anggap banyak kelebihan yang bisa di ambil
dari digital marketing.
Berbicara mengenai digital marketing, tau ga sih apa jenis dan kelebihan promosi dengan
menggunakan digital marketing? mungkin hanya sedikit orang-orang yang mengetahuinya.
Nah, untuk menghangatkan ingatan serta menambah wawasan anda, pada artikel ini kita akan
membahas jenis-jenis digital marketing dan kelebihan dari digital marketing.
Digital marketing adalah sebuah perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, kegiatan
pemasaran atau strategi branding yang di lakukan pada platform-platform media sosial.
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Jenis-Jenis Digital Marketing
Website

Buatlah website untuk kemudahan para client dalam mencari, melihat, ataupun mengenal produk
atau layanan anda. Serta berguna untuk memberi kesan profesionalisme suatu perusahaan.

en

SEM ( Search Engine Marketing )

SEM berguna untuk menaikan rangking halaman website perusahaan anda agar jauh lebih mudah di
cari oleh setiap client. Ada 2 cara untuk optimasi ini, ada yang berbayar dan ada yang gratis, bahkan
ada yang mahal juga. Jika optimasi ingin bekerja lebih cepat tentunya perlu menggunakan anggaran
yg lumayan juga.
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Sosial Media Marketing

Edarkan layanan dan produk anda ke berbagai platform-platform media sosial, jenis dgital
marketing ini tentunya alternative juga bagi anda yang hanya mempunyai sedikit dana untuk
mendistribusikan produk anda.
Video Marketing
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Dengan video, apapun informasi layanan atau produk anda akan di kemas dengan rapih, lengkap
dan padat. Tentu akan lebih efisien dalam mempromosikannya.
Email Marketing

Gunanya email marketing adalah untuk memberi informasi dan update-update terbaru tentang
layanan dan produk anda ke setiap client.
Online Advertising
Dalam hal ini memang harus mengeluarkan sedikit biaya, namun konsumen yang di dapatkan juga
akan lebih cepat.
Nah, itu dia jenis-jenis digital marketing yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan
anda dalam berdigital marketing. Lakukanlah dengan konsisten agar target yang anda inginkan
tercapai. Jika anda butuh jasa digital marketing silahkan kunjungi link yang sudah kami berikan di
atas.
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