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Go Digital dengan Jadi
Peritel Modern

Pentingnya Keberadaan
Modern Trade Independent (MTI) 

Pemanfaatan media digital tak hanya
membawa untung bagi peritel,
tapi juga bagi konsumen dan para brand.
Data toko dan penjualan yang terintegrasi
secara digital akan memudahkan peritel
untuk mengontrol jalannya bisnis,
sekaligus menjalin hubungan baik
dengan para brand.

Go digital adalah solusi untuk kenyamanan
dan efektivitas bisnis bagi brand principals,
peritel, dan pengalaman belanja konsumen
selama pandemi.

Mengapa demikian?
Yuk, simak bahasan selengkapnya!

Berikut adalah beberapa peran penting
MTI bagi industri ritel:

Berkontribusi besar terhadap
penjualan brand FMCG

MTI (seperti minimarket, hypermart,
supermarket) memiliki kontribusi yang
cukup signifikan terhadap kesuksesan
brand principals, yaitu sekitar 20-30%.

Lebih diminati dibanding
pasar tradisional

MTI juga akan lebih diminati konsumen
karena adanya keinginan untuk belanja
lebih nyaman. Di berbagai negara maju
juga sudah terjadi pergeseran
dari general trade ke modern trade.

Luasnya persebaran MTI di Indonesia

Persebaran MTI mayoritas berada
di luar Jabotabek dan Jabar.
Populasi terbesar terutama berada
di Jawa Tengah, Jawa Timur,
daerah luar pulau lainnya.
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Kekuatan dan Peluang Besar MTI

Selain punya peran penting dalam perkembangan ritel lokal,
MTI memiliki kekuatan dan peluangnya tersendiri. Berikut di antaranya:

Dari poin-poin pentingnya keberadaan
Modern Trade Independent (MTI)
hingga sederet kekuatan
dan peluangnya, dapat disimpulkan
bahwa peritel lokal disarankan untuk
menggiatkan pergeseran ke MTI ini.

Selain kekuatan dan peluang MTI
yang dapat memenuhi standar
kepuasan konsumen,
go digital dengan jadi MTI juga
membawa banyak manfaat dari sisi
pengelolaan bisnis ritel.

Kekuatan

Memiliki konsumen setia
dan legendaris

1

Memiliki variasi promosi
yang fleksibel dan unik

2

Hadir strategis
di dekat perumahan

3

Memiliki harga jual
yang lebih ekonomis

4

Peluang

Bisa memaksimalkan
teknologi informasi
dan penjualan dunia maya

3

Fasilitas toko
dan manajemen tempat
yang lebih baik

2

Program konsumen
yang efektif dan variatif

1



Bangkitkan Bisnis Ritel
dengan Go Digital
Tujuan utama adaptasi menjadi
ritel modern dengan teknologi
seperti mesin POS, aplikasi terintegrasi,
media daring, dan analisis toko dengan
teknologi Artificial Intelligence (AI) adalah
kenyamanan dan kemudahan konsumen.

Selain itu, ada satu hal penting
yang bisa kamu dapat dari penggunaan
teknologi ini, yaitu meningkatkan kualitas
pengelolaan bisnis.

Berikut penjelasan manfaat
yang bisa kamu rasakan.

Mudahnya Tingkatkan Bisnis
dengan Teknologi
Artificial Intelligence (AI)

Memindahkan manajemen bisnis berbasis
digital bukan hal yang mudah bagi
beberapa kalangan peritel lokal.
Penggunaan teknologi yang sering kali
masih rumit dan membutuhkan tenaga ahli
dan biaya tambahan menjadi dua tantangan
yang paling umum dihadapi.

Namun, kini sudah tersedia teknologi AI
untuk analisis toko dalam aplikasi
yang mudah digunakan.
Instalasi dan pengoprasian yang mudah
dipahami, analisis toko tersistem otomatis
dalam satu aplikasi yang kaya fitur.
Tanpa perlu lama belajar ilmu maupun
tenaga ahli IT.

Manfaat dan Kemudahan Bisnis Ritel
Go Digital:

Kurasi data cepat dan praktis

Hemat waktu dan biaya

Data yang dihasilkan bisa dipahami
atau dicerna berbagai kalangan

Punya akses data kebiasaan
belanja konsumen

Tahu di kategori mana
yang paling laris, jadi lebih mudah
menentukan strategi promosi

Bisa membandingkan penjualan bulan
sebelumnya/beberapa bulan sebelum

Bisa bandingkan penjualan
dengan total toko yang dipegang

Tahu data value growth,
volume growth, value per trip,
transaksi toko, hingga penjualan toko
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Go Digital
Tidak Perlu Rumit
Go Digital sangat menguntungkan
dan memberi kenyamanan baik
untuk pihak konsumen, peritel,
maupun pemilik ritel di era pandemi.

Untuk melakukannya dengan mudah,
kamu bisa gunakan eyos connect.
Dengan eyos connect,
kamu bisa mendapat fitur analisis harga
pasar, laporan bulanan yang mudah
dan cepat diakses, sistem pengoprasian
mudah dipahami tanpa perlu tenaga
ahli IT, sekaligus terhubung
dan didukung secara finansial langsung
oleh brand principals dalam pemberian
diskon produk.
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Jembatan peritel independen
dengan brand.

Kami membantu peritel independen
tumbuh dengan bisnisnya dan jadi
lebih kompetitif dengan dukungan
langsung serta promosi
yang didanai para brand terkenal.

Hubungi kami di

connect@eyos.one

+6281296368803

https://eyosconnect.com/id/ 

@eyosconnect.id

eyos connect ID

Pindai QR Code


