
PROPOSAL

AXIOO OUT OF THE BOX
BE AN INTELLECTUAL MARKETER WITH AXIOO

NAMA TEAM:

KACANG IJO



BAB 1

PENDAHULUAN

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Respon Masyarakat

Saat  ini  kebutuhan  akan  teknologi  informasi  semakin  memanas, 

semenjak  munculnya  komputer  dikalangan  masyarakat,  masyarakat  merasa 

sangat  terbantukan  dan  dimudahkan  pekerjaannya.  Adanya  teknologi 

informasi ini berfungsi sebagai alat dan sebuah sistem yang menjalankan dan 

mengubah  dunia  saat  ini.  Beberapa  orang  yang  progresif  memandang 

teknologi adalah solusi dari semua permasalahan manusia.

Saat  zaman  keemasan  teknologi  informasi  ini.  Banyak  orang  yang 

berpendapat  bahwa perjalanan   dan  perubahan  peradaban  yang  ada  sangat 

cepat. Ruang dan waktu semakin dibuat cepat dan sempit, seakan-akan dunia 

dibuat menjadi satu komunitas, di mana setiap penghuninya bisa berinteraksi 

secara realtime tanpa halangan yang berarti.  Berbagi informasi antar benua 

dan negara di belahan dunia manapun semakin mudah dapat diakses. Hal ini 

dilatarbelakangi perkembangan komputer dan teknologi komunikasi. 

Perkembangan  teknologi  informasi  yang  ada  disesuaikan  dengan 

kebutuhan  masyarakat,  hadirnya  teknologi  seperti  Personal  Data  Asssistant 

(PDA),  Tablet  PC,  Notebook,  VCD,  DVD,  SVCD,  Pena  Digital,  telepon 

selular,  GPRS,  CDMA dan banyak lagi  yang lainnya.  Semua teknologi  ini 

dimaksudkan untuk mempermudah proses komunikasi antar manusia dalam 

konteks global. Dijanjikan penggunaannya sangat mudah dengan harga yang 

relatif murah. 

Berbagai  kemudahan  melalui  fitur  dan  layanan  seolah-olah 

memanjakan masyarakat. Tidak heran apabila masyarakat saat ini berlomba-

lomba  untuk  membeli  dan  memiliki  berbagai  macam  produk  teknologi 

informasi  yang  ditawarkan.  Bahkan  tidak  jarang  dari  mereka  yang  selalu 

mengupdate barang yang mereka punya disesuaikan dengan teknologi yang 

berkembang dengan keanekaragaman fitur yang semakin memuaskan.

Laptop  atao  notebook  adalah  salah  satu  dari  produk  teknologi 

informasi  yang  saat  ini  sudah  bukan  menjadi  hal  yang  mewah  lagi. 



Berkembang  dari  komputer  yang  kemudian  terinspirasi  akan  kebutuhan 

manusia yang mobile sehingga dihadirkannya komputer yang dapat dibawa 

kemanapun  dan  lebih  fleksibel.  Perkembangan komputer  khususnya  laptop 

saat ini sangat marak. Berbagai merekpun hadir dengan menyajikan berbagai 

tipe yang disesuaikan dengan harga dan kebutuhan masyarakat. 

b. Prospek Bisnis Notebook

Hadirnya notebook ditengah masyarakat saat ini dilatarbelakangi oleh 

banyaknya produsen dan distributor  laptop yang tersebar  diseluruh penjuru 

dunia.  Mereka  menawarkan  notebook  dengan  berbagai  fitur  yang  ada 

mengikuti perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. 

Saat ini banyak sekali ditemui notebook dengan berbagai merek. Hal 

ini  disebabkan  bisnis  penjualan  notebook  adalah  bisnis  lancar  sehingga 

banyak  pengusah-pengusaha  yang  melirik  untuk  berbisnis  ini.  Produsen 

notebook hadir  baik  dari  asing maupun lokal  dalam negeri  bersaing  untuk 

mengejar  target  penjualan  dan  branding  dari  produk  mereka.  Mereka 

menjajakan produk yang sangat  beragam dengan disesuaikannya harga dan 

kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi.

Disisi  lain  banyaknya distributor  notebook yang ada saat  ini.  Tidak 

sedikit keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga bisnis dalam penjualan 

notebook ini berkembang dengan cepat. Mereka memperdagangkan notebook 

baik secara online maupun offline. Secara online misalnya ,mereka membuat 

website yang kemudian difungsikan sebagai toko online dan kemudian mereka 

memasang iklan melalui internet pula. Teknik penjualan secara offline tidak 

kalah gencar, hadirnya toko-toko di tengah-tengah kota maupun di pedesaan 

turut  mewarnai  bisnis  notebook ini,  bahkan tidak  sedikit  supermarket  atau 

gedung-gedung  besar  lain  yang  dijadikan  sekelompok  distributor  notebook 

bersarang misalnya saja Hi-Tech yang berada dikawasan Surabaya.

Melihat  perkembangan  teknologi  yang  ada,  maka  prospek  bisnis 

notebook adalah prospek yang menggiurkan sampai selang waktu beberapa 

tahun  yang  cukup  lama  atau  mungkin  tidak  akan  sirna,  meski  banyaknya 

pesaing yang ada tapi tidak akan membuat bisnis ini menjadi sirna. Tinggal 



bagaimana  teknik  promosi  dan  penjualan  notebook  ini  dijalankan  untuk 

menarik perhatian masyarakat.



BAB 2

PERILAKU KONSUMEN

Dalam  melakukan  pembelian  notebook,  banyak  sekali  hal  yang 

dipertimbangkan oleh konsumen. Konsumen membeli laptop dengan melihat apa 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya atau untuk kebutuhan lain, 

misalnya untuk ngegame atau sekedar untuk menonton video.

Melihat  keberagaman  jenis  dan  tipe  notebook,  konsumen  akan  melihat 

untuk siapa notebook yang akan mereka beli,  dirinya sendiri,  atau orang lain, 

misalnya anaknya, saudaranya atau yang lain. Konsumen akan memilih dengan 

melihat  kebutuhan  mereka.  Konsumen  yang  membutuhkan  fitur  yang  ektra 

dengan  kecepatan  pemrosesan  tinggi,  misalnya  untuk  pemrosesan  video, 

pemrograman  tingkat  tinggi  atau  untuk  multitasking  tentunya  membutuhkan 

laptop dengan spesifikasi tinggi. Sedangkan untuk konsumen yang hanya untuk 

kebutuhan  pengetikan,  presentasi  atau  untuk  browsing  serta  pekerjaan  ringan 

cukup  dengan  menggunakan  notebook  dengan  spesifikasi  rendah.  Untuk  para 

gamers  membutuhkan  notebook  dengan  kualitas  tampilan  yang  kuat  sehingga 

konsumen mendapat pengalaman games yang nyata, oleh karena itu konsumen 

akan memilih notebook dengan VGA yang bagus.

Sebenarnya hal yang sangat menentukan dalam pembelian notebook adalah 

budget  yang  dimiliki  konsumen,  konsumen  akan  membeli  notebook  tentunya 

dengan  uang  yang  dimiliki  dengan  tanpa  mengesampingkan  kebutuhan  yang 

mereka  butuhkan.  Baudget  yang  tinggi  akan  cenderung  untuk  memotivasi 

konsumen dalam membeli notebook diatas kebutuhan mereka dan ini adalah hal 

yang logis.

Dari  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  konsumen  akan 

memilih  notebook  sesuai  dengan  dana  yang  mereka  punya  dengan  melihat 

kebutuhan yang mereka butuhkan.



BAB 3

ANALISA SWOT

Untuk  menganalisa  sebuah  keadaan  dimana  dari  hasil  analisan  ini  akan 

dijadikan sebagai modal dalam penentuan startegi dan taktik dalam melakukan 

bisnis  penjualan  notebook.  Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  adalah 

analisa SWOT. Berikut adalah analisa SWOT untuk berbisnis notebook bermerek 

Axioo.

a. Strengths :

• Sejauh ini, 100% notebook Axioo selalu didukung dan dipersenjatai oleh 

prosesor Intel yang menjadikannya setara dan sama dengan merek-merek 

notebook lainnya. Jadi untuk masalah performance, tentunya sudah tidak 

perlu diragukan lagi.

• Produk  axioo  menggunakan  komponen-komponen  yang  berkualitas 

sehingga secara kemampuan dan daya tahan dapat diandalkan.

• Axioo adalah merek Notebook yang saat ini sudah sangat diterima oleh 

market. Terbukti dengan angka penjualan yang terus meningkat dan pada 

tahun  2009  ini  sudah  menembus  posisi  tiga  besar  dalam  penjualan 

notebook secara nasional di Indonesia. 

• Hasil  survey  menunjukkan  walau  secara  penjualan  Axioo  sudah 

menduduki posisi tiga besar, namun untuk ‘top of mind’ masih menduduki 

ranking ke sembilan. Walau dibandingkan tahun tahun sebelumnya hal ini 

sudah merupakan peningkatan luar biasa, namun tentunya masih banyak 

pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkannya. 

• Harga  relatif  terjangkau  oleh  masyarakat  dengan  teknologi  dan  feature 

yang sama merek axioo dijual dengan harga yang relatif rendah.

• Produk  notebook  dari  axioo  bermacam-macam  bergantung  pada  spek 

notebook sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan.

• Adanya service center di banyak tempat yang tersebar di seluruh Indonesia 

yang membuat konsumen semakin percaya pada produk axioo



b. Weaknesses :

• Kebanggaan terhadap merek menjadi penting karena pengguna semakin 

sering membuka notebooknya di tempat umum. Sedangkan Axioo yang 

relatif  masih  baru,  secara  brand  masih  tertinggal  dibandingkan  merek 

internasional lainnya.

• Meskipun  produk  bermerek  axioo  dirakit  dengan  komponen  yang 

bermerek baik tetapi di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan produk 

ini mengalami kerusakan di waktu yang dini atau mengalami gangguan-

gangguan yang lebih banyak dibandingkan merek notebook lain, sehingga 

mengurangi minat konsumen untuk membeli notebook merek ini.

c. Opportunities :

• Semakin  maraknya  pencinta  komputer  terutama  dalam  bentuk  laptop, 

sehingga banyak pangsa pasar dan menimbulkan unsur kompetitif.

• Perkembangan  teknologi  yang  semakin  cepat  memungkinkan  untuk 

memberikan  feature-feature  baru  yang  semakin  menantang  konsumen 

untuk memperbarui notebook yang mereka miliki.

• Banyak  sekali  pertokoan  laptop  yang  memungkinkan  untuk  distribusi 

laptop yang semakin memudahkan

d. Threats :

• Semakin berkembangnya penjualan dan promosi merek-merek lain baik 

internasional maupun merek lokal.

• Komponen  yang  terpasang  pada  notebook  merek  diluar  axioo  juga 

memiliki teknologi yang tinggi sehingga menjadi daya saing yang ketat

• Bahwa masih banyak target market yang masih belum terlalu mengenal 

brand Axioo yang relatif belum terlalu lama hadir, bila dibanding dengan 

merek internasional lainnya. 



BAB 4

STRATEGI BRANDING DAN PROMOSI

Melihat hasil analisa SWOT yang ada maka strategi branding yang kami lakukan 

adalah:

1. Melakuakn Survey kepada calon konsumen

Survey  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  penting  mengingat  tidak 

tahunya  kita  dalam  menentukan  siapa  yang  berencana  akan  berencana 

membeli notebook, dan untuk melihat apakah mereka menginginkan notebook 

bermerek  Axioo  atau  bukan.  Survey  ini  juga  dilakukan  karena  kita  tidak 

mungkin menjajakan notebook kepada semua orang yang ada dalam sebuah 

tempat.

2. Penyebaran Brosur

Penyebaran  brosur  di  tempat-tempat  strategis  dengan  memberikan  kontak 

person dan layanan-layanan yang kami tawarkan.

3. Promosi secara langsung (direct selling)

4. Promosi Lewat SMS

5. Promosi secara Online

Promosi secara online dilakukan melalui website, facebook, milist, kaskus dan 

sebagainya.  Mengingat  calon  konsumen  sering  berinteraksi  dengan  dunia 

maya. Maka strategi ini cukup efektif untuk melakukan promosi.



BAB 5

TEKNIK PENJUALAN

Dalam melakukan penjualan kami merumuskan berbagai hal untuk menarik minat 

masyarakat, yaitu:

1.  Untuk Konsumen Sekolah/lembaga/perusahaan

Beli  minimal  10  laptop  dapat  pelatihan  tentang  teknologi  informasi  misal: 

pelatihan corel, joomla dan pelatihan membuat blog.

Khusus untuk Built in 3G Modem kami menyediakan paket internet sepuasnya 

selama satu bulan

Selain  itu  kami  juga  akan  memberi  pelayanan  instalasi  sistem operasi  dan 

software  pendukung  kepada  pelanggan  dengan  free  jika  pelanggan 

menginginkan.

2.  Konsumen Personal

Setiap pembelian diberikan paket secara gratis,  serta kenang-kenangan berupa 

kartu nama beserta tanda tangan team.

Detail pemberian paket

1. Pico : flasdisk atau tas cantik beserta mouse

2. Neon :

Paket Teknologi : Flasdisk, cooling pad dan mouse

Paket  asesoris : T Shirt gaul, jam dinding keren, dan pin menarik

Paket Wisata : Tiket wisata untuk 1 sampai 3 orang (tergantung 

jenis  laptop  dan  tempat  tujuan)  ke  tempat  wisata  surabaya  dan  sekitar 

misal:  Wisata  Bahari  Lamongan,  Ciputra  Water  Park,  Jatim Park,  dan 

Kebun Binatang Surabaya

Paket Music :  CD  original  album  dari  band-band  populer 

Indonesia dan headseet stereo 

Paket Rohani : Al-Quran, Sajadah, sarung/rukuh, Kopiah,  Tasbih 

dan Siwak

Paket Rokok :  Satu  paket  Rokok  senilai  Rp.  100.000-150.000 

(bergantung pada jenis laptop)



Paket Sembako : 5 Kg Beras, 3 Kg Gula pasir, 2 Kg Tepung terigu, 1 

Kg Minyak goreng, 1 Kg Telur

3. Zetta :

Paket Teknologi : Printer, Mp4 atau Handphone

Paket  asesoris : T Shirt gaul, jaket trendy, Topi gaya, Mug cantik, 

jam dinding keren, dan pin menarik

Paket Wisata :  Tiket wisata untuk 3 sampai 5 orang (tergantung 

jenis  laptop  dan  tempat  tujuan)  ke  tempat  wisata  surabaya  dan sekitar 

misal:  Wisata  Bahari  Lamongan,  Ciputra  Water  Park,  Jatim Park,  dan 

Kebun Binatang Surabaya

Paket Music : CD original album dari band populer Indonesia dan 

asing serta headseet stereo 

Paket Rohani :  Al-Quran,  2  buku  agama,  novel,  Sajadah, 

sarung/rukuh, Kopiah, Tasbih dan Siwak

Paket Rokok :  Satu  paket  Rokok  senilai  Rp.  250.000-300.000 

(bergantung pada jenis laptop)

Kami juga memanfaatkan momen-moment spesial di bulan Desember yaitu: hari 

ibu,  ulang tahun  dan  tahun  baru  melalui  image  laptop  sebagai  hadiah  kepada 

seseorang  yang  dituju.  Konsep  ini  digagas  agar  pelanggan  dapat  memberikan 

hadiah  atau  kado  kepada  seseorang  dengan  konsep  baru  yaitu  menggunakan 

laptop.  Hal  yang  kami  tawarkan  adalah  dengan  memberikan  laptop  didesain 

sesuai  dengan  tema  yang  diinginkan  ditambah  dengan  paket-paket  lain  yang 

mendukung. 

Khusus untuk pelanggan yang ditujukan untuk anak-anak kami memberi pilihan 

paket lain yaitu paket mainan misalnya mobil-mobilan, replika tokoh-tokoh anime 

atau boneka

Khusus untuk Built in 3G Modem kami menyediakan paket internet sepuasnya 

selama satu bulan

Selain  itu  kami  juga  akan  memberi  pelayanan  instalasi  sistem  operasi  dan 

software pendukung kepada pelanggan dengan free jika pelanggan menginginkan 

dan layanan antar yang gratis untuk pelanggan yang berdomisili di Surabaya dan 

Gresik.


