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Berpikir dan Berencana
Jangka Panjang

The Changing Giants

Tinjau kilas balik pertumbuhan ritel
Indonesia dan prospek yang ada saat ini
sekaligus perkiraan yang akan datang.

Seiring dengan dinamika perubahan
industri ritel dan ekonomi, tiap generasi
juara ritel lokal juga memiliki karakteristik
dan cara kerja bisnis yang berbeda.

Berikut poin-poin perbedaannya:

Dimiliki individu atau
kelompok tertentu (keluarga)

Pengetahuan manajemen
penjualan masih terbatas

Masih jarang melatih pekerja

Berbasis relasi

Old Giants Younger Giants

Generasi kedua atau ketiga

Sudah mahir teknologi

Mindset berbasis analitik

Punya semangat juara

Paham pentingnya branding

Dari sini, kamu bisa evaluasi cara kerja
toko ritel kamu dan mulai menentukan
arah perkembangannya.

Untuk berkembang lebih signifikan,
berikut hal-hal yang perlu
dibudayakan dalam berbisnis ritel:

Berbagi ilmu secara turun temurun,
agar dapat terus belajar dan
berkembang.

Memanfaatkan modal bisnis untuk
ekspansi, bisa melalui pinjaman
atau penggalangan dana.

Perbarui layanan kasir dengan
teknologi cloud. Kini perangkat POS
bisa dengan mudah didapatkan
baik dengan pembelian maupun
jasa sewa.

Punya tim yang inovatif, kreatif,
dan pantang menyerah.
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Perbandingan aspek bisnis ritel dahulu dan sekarang

Aspek Bisnis Ritel

Format Evolusi konsumen
Minimarket, Convenience store,

Midimarket, Supermarket,
Compact, Hypermarket

Merchandising
Manajemen ritel modern,

Pengaturan kategori barang,
Manajemen ruang toko

Fresh, Beauty,
Product range, Layout toko,

Manajemen ruang toko,
Display produk, Klaster harga

Marketing
Store/Brand Equity,

Mempelajari
perilaku konsumen

Banner equity, Promosi,
Pendapatan lainnya

Layanan
Customer Relationship

Management
Metode pembayaran,

Delivery, Restoran, Catering

Online Digitalisasi, Media sosial
E-commerce,

WA commerce, Media sosial

Dahulu
Sekarang

dan Selanjutnya

Data tabel di atas bisa dijadikan sebagai
acuan fleksibel untuk meninjau aspek bisnis
mana yang bisa kamu perbaiki atau belum
didalami.

Growth Leaders Ritel Indonesia

Lantas, bisnis ritel mana saja yang bisa kita
jadikan contoh untuk berkembang?

Berikut deretan bisnis ritel terbaik dalam
bidangnya:

Kamu bisa coba kunjungi toko-toko ini
untuk mempelajari bagaimana ritel
mereka beroperasi.

Kedekatannya dengan konsumen,
inovasi, dan tingkat ekspansinya:
Indomaret, Alfamart, FamilyMart

Format fresh dengan persebaran
yang luas: Superindo dan
Ranch Market

Format specialty: Watsons
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Kesempatan Emas bagi 
Lokal Raksasa Si Harta
Terpendam
Bisnis ritel raksasa lokal masih punya banyak
harta terpendam yang bisa dikembangkan.

Berikut adalah aspek bisnis yang bisa
dikembangkan berdasarkan segmen
dan format baru.

Segmen dan Format Ritel Baru

Lantas, bisnis ritel mana saja yang bisa kita
jadikan contoh untuk berkembang?

Berikut deretan bisnis ritel terbaik dalam
bidangnya:

Mid middle class
consumer

Lifestyle

Gen Z dan Gen Alfa

Segmen Format

Mobile, Fresh, Men's corner,
Household

Hobby, Plastic, Baby,
Coffee, Bakery

Dari segmen dan format baru ini, kamu bisa
buat peluang baru dengan hal-hal berikut:

Memperluas toko dengan produk
kualitas premium

Membuat toko mudah diakses online

Memisahkan produk sesuai kategori

Membuka cabang di daerah perumahan

Memberi promo yang tepat sasaran

Menyediakan berbagai metode
pembayaran

Membuka bakery atau cafe di toko

Tips dan Trik
Dari pemaparan di atas, berikut beberapa
tips dan trik yang bisa meningkatkan
penjualan ritel hingga 15%:

1. Jual produk yang lebih variatif

2. Catat stok produk untuk mengetahui
mana yang laku dan yang tidak

3. Buat daftar produk top 500 dan top
1000. Berikan label warna merah untuk
top 500, dan beri label kuning untuk
top 1000. Manajer toko harus rutin cek
produk setiap pagi dan tengah hari.

4. Tempatkan produk yang laris di posisi
setinggi mata supaya mudah diakses
konsumen

5. Perhatikan kualitas dan kuantitas stok
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Memaksimalkan Penggunaan
Platform Digital

Gunakan aplikasi dan sarana digital
untuk publikasi, manajemen toko,
bisnis, pekerja, serta eksekusi
penjualan yang lebih mudah terpantau.
Integrasikan juga data penjualan online
dan offline kamu supaya semua
eksekusi penjualan dapat dipantau
langsung melalui data transaksi yang
sedang dan sudah terjadi.

Tetap Terhubung dan
Berinovasi

Bangkit dari kehilangan momentum
2021 bukanlah hal yang mudah dan
harus diperjuangkan. Untuk itu, peritel
harus memiliki pemikiran dan
perencanaan jangka panjang, terus
berinovasi, terus terhubung dan aktif
menyerap ilmu serta berbagai tips
praktis untuk eksekusi perkembangan
bisnisnya, sejalan dengan misi
eyos connect sebagai jembatan
kesuksesan ritel lokal.

Eksekusi adalah Kunci

Prioritaskan Kemudahan
Konsumen

Setelah berpikir matang rencana
beberapa tahun ke depan dan tahu
seluk-beluk apa saja yang perlu
dikembangkan, saatnya lakukan
eksekusi terbaikmu.

Salah satu caranya adalah dengan
menerapkan pendekatan omnichannel,
alih-alih multichannel yang saat ini masih
banyak digunakan di Indonesia.

Tidak hanya menyediakan banyak kanal
akses belanja, pendekatan omnichannel
juga memberikan proses transaksi yang
mulus dan terintegrasi supaya pelanggan
bisa melakukan perpindahan proses
transaksi dengan waktu yang lebih
singkat dan praktis.
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Jembatan bagi peritel lokal
independen dan brand

Kami membantu peritel lokal
independen untuk mengembangkan
bisnisnya menjadi lebih terintegrasi
digital dan kompetitif dengan
dukungan langsung dan promosi
yang didanai oleh brand FMCG
ternama.

Cari tahu dan gabung bersama
eyos connect di

https://eyosconnect.com/id/
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