
5 TIPS YANG DAPAT DILAKUKAN SELAMA OFF SEASON 

 

Bisnis musiman dinilai cukup unik,  faktanya bahwa dalam menjalankan bisnis musiman terasa mudah 
sekaligus sulit, tergantung anda melihat dari sisi yang mana. Pengusaha bisnis musiman sering 
bergantung pada daerah yang ramai akan pendatang atau turis. Area tersebut memiliki waktu puncak 
setiap tahun dimana akan banyak orang yang berkunjung untu menghasbiskan uang mereka.  
 
Jika menjalankan bisnis musiman, maka mugkin akan berfikir keras selama off-season. Apakah ada cara 
menghasilkan uang melalui bisnis anda bahkan selama itu bukan musim puncak dimana customers 
datang beramai-ramai?  
 
Haruskah anda focus pada pekerjaan lain selama off-seasons atau focus mempersiapkan strategy baru 
untuk musim mendatang? 
 
Jika anda belum mengetahui apa yang harus dilakukan selama off-seasons, berikut terdapat beberapa 
pilihan yang dapat anda pertimbangkan. 

Tip 1: Tingkatkan Daftar Konsumen Sebanyak Mungkin  

Saat anda sudah berada dipertengahan off-season, pastikan untuk mengambil kesempatan untuk 
melihat petunjuk untuk meningkatkan data anda. Ajak orang-orang untuk berlangganan newsletter anda 
dan dorong pelanggan untuk follow social media yang anda miliki. Begitu off-season tiba anda sudah 
memiliki grup atau perseorangan yang tertarik dengan bisnis anda sebelumnya. Hal juga sebagai salah 
satu cara untuk mempromosikan bisnis anda. 

Tip 2: Dorong Konsumen Untuk Memberi Penilaian Terhadap Bisnis Anda 

Selama bisnis anda vakum dorong customers untuk kembali bernostalgia dengan meminta penilaian 
tentang bisnis anda. mereka akan mengingat bisnis anda saat penilaian tersebut dibaca selama off-
season. Anda juga dapat menggunakan cerita yang sama untuk pemasaran selama off-season, pilihan 
lain untuk meningkatkan minat untuk musim mendatang. 

Tip 3 : Lanjutkan menciptakan konten luar biasa bahkan selama off-season 



Pikirkan tentang bagaimana perubahan pelayanan anda selama off seasong, menulis konten yeng 
menarik merupakan alas an yang masuk akal untuk tetap berinteraksi dengan customer anda saat ini. 
Contoh sederhana jika anda menjalankan sebuah usaha ski, anda mungkin dapat mempertimbangakan 
untuk menulis cerita tentang bagaimana seharusnya merawat perlengkapan ski selama off-season. 
Informasi ini akan sangan bermanfaat bagi customers setia anda. tidak hanya melayani mereka dengan 
perlengkapan yang mereka butuhkan, tapu juga bagikan informasi menarik dan tips yang relevan untuk 
mereka. 

Tip 4 : Strategi pemasaran setahun penuh 

Meskipun bisnis anda tidak dibuka selama off season, itu bukan berarti bisnis anda berhenti, tentu tidak. 
Beralihlah ke pemasaran secara online, karena pemasaran online tidak pernah berhenti. 

Gunakan social media untuk mempromosikan penilaian customers anda, iklankan penawaran menarik 
mengenai bisnis anda, link kan ke content yang anda tulis, dan mulailah untuk menarik perhatian 
penonton. Karena social media adalah tempat terbaik dimana customers anda dapat berbagi cerita 
mereka, jangan lupa untuk membuat hashtag khusus untuk anda. 

Dan juga jangan lupa sistem pemasaran email, ini adalah kombinas yang sempurna selama off-season, 
komunikasi melalui emai untuk berbagi sesuatu yang berhubungan dengan konsumen anda.  

Strategi ini akan meningkatkan minat konsumen dengan bisnis anda, namun pastikan untuk berbagi 
informasi melalui email secara bijak, hanya membagikan hal yang bermanfaat. 

Tip 6 : Fokus pada daerah local 

Jika anda menjalankan bisnis di kota kecil, maka komunitas local akan menjadi aspek yang sangat 
penting, dan komunitas tersebut sering berupaya untuk mengajak turis mendatangi daerahnya. 
Mungkin selama off-season anda dapat megakrabkan diri dengan komunitas local seperti dengan 
mengadakan beberapa kontes yang menarik perhatian mereka. Hal ini untuk membangun citra anda di 
hadapan masyarakat local, dan juga sebagai ajang promosi di daerah anda sendiri.  

 

 


