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Mayoritas orang memiliki email aktif. 
Tapi berapa banyak bisnis yang 
memanfaatkan Email Marketing 
dengan tepat? 

Accelerator Seri Email Marketing akan mengajak Anda 
untuk memahami bagaimana sebuah strategi email 
dapat melengkapi strategi Digital Marketing lainnya 
yang mungkin sudah Anda jalankan.  

Dalam program 5 minggu ini, Anda akan mendapatkan 
pemahaman mengenai:  

• konsep email marketing secara keseluruhan 
• platform dan teknologi email marketing yang 

dapat digunakan  
• penyusunan strategi email marketing 
• penyusunan segmen audiens email marketing 
• setup email marketing untuk perusahaan Anda  
• review kampanye email marketing Anda  
• optimasi kampanye email marketing Anda

Sadarkah Anda bahwa mayoritas pengguna 
Internet memiliki sebuah alamat email?  Bahkan 
dalam risetnya, Radicati menemukan bahwa ada 
hampir 200 milyar email dikirimkan setiap 
harinya.  

Dengan kata lain, email sebenarnya merupakan 
salah satu saluran digital yang paling banyak 
digunakan oleh pengguna Internet.  

Tapi dari riset yang dilakukan TalkDGTL di tahun 
2020, email menempati peringkat terakhir 
dalam saluran Digital Marketing yang 
digunakan di berbagai bisnis Indonesia.  

Hal ini membuktikan bahwa banyak bisnis di 
Indonesia belum memanfaatkan email 
marketing dengan optimal. 



Accelerator
Accelerator

Susun, kuasai, dan luncurkan  
strategi email marketing  
hanya dalam waktu 5 minggu. 
Accelerator mengajak peserta untuk terlibat dalam praktik Digital Marketing secara langsung, dan 
mempersiapkan strategi yang akan diaplikasikan dalam perusahaannya masing-masing.  

Selama 5 minggu, Anda akan diajak untuk memahami semua yang penting dari sebuah strategi email marketing.

MINGGU SESI COACHING SESI PRAKTIK

1 Mengenal konsep dasar email marketing:  
Tipe strategi email dan utilisasi dalam dunia nyata.  

• Penyusunan strategi email marketing 
• Identifikasi segmen audiens email 
• Komparasi strategi email kompetitor

2 Setup email marketing:  
Platform email (mailchimp), pemilihan desain, dan 
penyusunan konten.

• Setup akun mandiri 
• Setup audiens mandiri 
• Setup template 

3 Evaluasi konsep kampanye email • Finalisasi kampanye email marketing pertama

4 Review kampanye email  
Check list final, setup peluncuran, monitoring 

• Pengiriman kampanye marketing pertama

5 Coaching review  
Optimalisasi dan perencanaan email marketing. 

• Pengiriman kampanye marketing kedua  
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Akselerasi pemahaman Anda  
dengan cara belajar baru. 
Accelerator adalah program khusus dari 
TalkDGTL yang disusun untuk mengakselerasi 
pemahaman praktis dalam berbagai area Digital 
Marketing. 

Berbeda dengan pelatihan konvensional yang  
mengandalkan penyampaian materi dan diskusi 
terbatas, Accelerator dititikberatkan pada praktik 
langsung dimana peserta dapat 
mempersiapkan dan meluncurkan strategi 
email untuk perusahaannya masing-
masing.  

Dengan pembatasan kuota sebanyak 10 orang 
per batch, seluruh peserta akan mendapatkan 
kesempatan diskusi intensif dengan fasilitator. 

Siapa yang sebaiknya mengikuti 
program Accelerator Seri  
Email Marketing? 

Accelerator Seri Email Marketing akan paling sesuai 
untuk diikuti oleh pemilik bisnis, praktisi marketing, 
atau profesional yang: 

• telah menjalankan Digital Marketing 
• belum atau baru mulai menjalankan strategi 

email marketing  
• memiliki database email pelanggan atau calon 

pelanggan 
• memiliki tujuan dan strategi Digital Marketing 

jangka panjang 
• memiliki ketertarikan umum terhadap strategi 

email marketing
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Dapatkan akses langsung  
ke fasilitator berpengalaman

ARVINDA TRIPRADOPO 
Direktur  
SkytreeDGTL

MARSHA HAMDANI 
Digital Brand Strategy Manager  
SkytreeDGTL

Accelerator Seri Email Marketing akan diisi oleh tim praktisi berpengalaman  
dari SkytreeDGTL.  

Dengan pengalaman menangani ratusan kampanye dari berbagai industri yang berbeda: 
jasa, ritel, distribusi, edukasi, properti, non-profit, F&B, baik di skala nasional maupun 
global, tim fasilitator akan dapat memberikan insight yang sangat tajam tentang strategi 
email marketing yang paling sesuai dijalankan di sebuah industri.
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Tunggu apa lagi?  
Segera daftarkan diri Anda.
TANGGAL MULAI  
2 Juli 2020 

DURASI  
5 Minggu (Pertemuan Zoom Mingguan) 

INVESTASI 
Harga Early Bird (s/d 21 Juni 2020) 
Rp. 2.000.000 

Harga Regular  
Rp. 2.500.000 

APA YANG DIDAPATKAN 
• Keikutsertaan dalam program 5 minggu 
• Sesi Zoom mingguan 
• Sesi diskusi one-on-one dengan fasilitator  
• Checklist dan toolkit email marketing 
• Materi program Accelerator  
• Materi panduan teknis dari TalkDGTL 

Untuk informasi dan pendaftaran 
Accelerator, silahkan hubungi  
TalkDGTL di:

talkdgtl.com/accelerator

+6281395829944

hai@talkdgtl.com

http://talkdgtl.com/accelerator
https://wa.link/ve68rj
mailto:hai@talkdgtl.com
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