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Pentingnya Strategi Promosi di Channel 
Distribusi Online

Semakin banyak fashion brands mulai memasuki ranah online untuk 

mendapatkan revenue stream baru, untuk mengatasi penurunan di 

physical retail atau offline store selama pandemi COVID-19.

Untuk dapat berkompetisi dan memenangkan kompetisi yang ada, 

Fashion Brand harus memilih channel yang tepat dan 

menetapkan strategi promosi nya. 

Sebelum menentukan strategi promosi apa yang akan efektif, penting 

bagi anda untuk memahami customer anda, agar promosi yang 

anda tetapkan sesuai dengan consumer demands. 



Cara Mengoptimalkan Strategi Promosi

COVID-19 telah mengubah cara berbelanja konsumen. Terjadi 

peningkatan dalam penjualan online di berbagai macam kategori.

Brand fashion dan retailer mengalokasikan produk mereka di semua 

marketplace dan menutup offline store yang kurang produktif untuk 

mengurangi kerugian dari kurangnya demand dari konsumen.

Konsumen memiliki berbagai pilihan dari bermacam-macam brand 

dalam marketplace untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dibutuhkan  

strategi promosi yang tepat dari Fashion brands untuk menarik 

perhatian dari konsumen dalam marketplace.

Mengidentifikasi diskon yang optimal untuk setiap kategori dan 

menerapkan strategi promosi yang tepat  perlu dilakukan untuk 

menarik konsumen.



Apa yang anda dapat harapkan dari Masterclass ini:

Mengidentifikasi channel distribusi online yang tepat untuk brand anda

Menganalisa kategori/subkategori dengan performance terbaik di setiap channel 
distribusi

Mengidentifikasi strategi promosi dengan performance terbaik dalam setiap 
channel berdasarkan demand konsumen 

Amati bagaimana kami mengambil data dengan menggunakan Dashboard 
Omnilytics

✔

✔

✔

✔



#1 Cara mengidentifikasi channel distribusi 
online yang tepat untuk brand anda

Resource

Channel distribusi online membantu brands membangun customer 

base yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat 

dibandingkan offline store 

Dengan ragam produk yang tersedia di marketplace, penting untuk 

mengerti kategori/ sub-kategori yang paling populer di channel 

tertentu produk yang disediakan lebih relevan.

Dengan mengidentifikasi produk produk yang terlaris di setiap 

channel distribusi, brand dapat mengidentifikasi target 

audience dari setiap channel dan menetapkan channel 

distribusi yang tepat untuk brand nya. 

https://support.omnilytics.co/home/distribution-strategy/how-do-i-analyse-the-strongest-online-distribution-channel-for-a-brand/


c

Cara mengevaluasi performance dari channel distribusi online 
yang tersedia Tokopedia, Shopee, Zalora: Jan 2021- Feb 2022

Selama Jan 2021- Feb 2022 sell-out rate dari  

Tokopedia lebih tinggi daripada Shopee dan Zalora 

Sell-out rate tertinggi terjadi saat Idul Fitri dan akhir 

tahun, selama online event 11.11 dan 12.12. 

Di Tokopedia, sell-out rate tertinggi terjadi di bulan 

Juni-Juli, di event “Waktu Indonesia Belanja” yang 

berkolaborasi dengan banyak selebriti. 



c

#Tentukan komposisi kategori dalam setiap 
channel: Feb - Juni 2021

Tentukan komposisi kategori dalam setiap channel 

untuk  menetapkan channel yang tepat untuk 

mengalokasikan assortment anda.

Pada bulan Feb-Juni 2021 (Idul Fitri) Tokopedia 

memiliki sku tertinggi dibandingkan Shopee dan 

Zalora, dengan kenaikan assortment sebesar 52% 

daripada periode yang sebelumnya. 

Brand fashion dan retailer mengalokasikan 

assortment baju muslim (ethnicwear) mereka ke 

Tokopedia selama Idul Fitri.



c

Tentukan channel dengan sell-out rate tertinggi 

selama Idul Fitri. 

Tokopedia memiliki jumlah SKU tertinggi dan 

sell-out rate tertinggi (57,50%) dibandingkan 

dengan channel lain.

Selama Idul Fitri, tercatat penambahan SKU 

sebesar 16,487 SKU baru dan 6,934 produk yang 

di replenish? 

Evaluasi performance dari kategori/subkategori dalam 
channel distribusi



Mengapa anda perlu mengalokasikan 
produk anda ke channel yang tepat?

Mengingat industri fashion semakin complex dan kompetitif, 

mengalokasikan produk anda ke channel yang kurang tepat 

dapat mengakibatkan produk tidak mencapai  ke target 

audience yang tepat dan mengakibatkan produk tidak terjual 

dengan baik.



#2 Analisa kategori/subkategori dengan 
performance yang terbaik di setiap channel 

Kategori produk sangatlah esensial di fashion business. Fashion 

Brand dan retailer yang bisa mengoptimalkan assortment kategori 

mereka tetap relevan dengan  target customer dapat meningkatkan 

penjualan mereka.

Peluang kategori dapat dimengerti dengan melihat perbedaan dari 

category yang ditawarkan  dan performancenya, dan juga dari trend 

di market dan kompetisi yang ada.

Akan selalu ada gap assortment kategori dalam market, Akan tetapi, 

mengenal dan memanfaatkan gap tersebut menjadi kunci dalam 

driving commercial success. Data Externa bisa membantu ada 

mengidentifikasinya



c

Tentukan kategori teratas dari setiap channel 

selama periode Idul Fitri.

Kategori tops adalah kategori dengan SKU tertinggi 

di Tokopedia. Tapi jika kita analisa, selama periode 

Idul Fitri, kategori dengan sell-out rate tertinggi 

adalah tas (dibandingkan dengan kategori lainnya).

Tas dan Ethnicwear adalah kategori yang memiliki 

sell-out rate tertinggi di Tokopedia selama Idul Fitri. 

Tentukan top kategori dari setiap 
channel Tokopedia 



Tentukan top kategori dari setiap 
channel Shopee

c

Tentukan kategori teratas dari setiap channel 

selama periode Idul Fitri.

Kategori tops adalah kategori dengan SKU 

tertinggi di Tokopedia. Tapi jika kita analisa, 

selama periode Idul Fitri, kategori dengan sell-out 

rate tertinggi adalah tas (dibandingkan dengan 

kategori lainnya).

Tas dan Ethnicwear adalah kategori yang memiliki 

sell-out rate tertinggi di Tokopedia selama Idul 

Fitri. 



Tentukan kategori teratas dari setiap channel 

selama periode  Idul Fitri.

Kategori tops adalah kategori dengan SKU tertinggi 

di Zalora. Namun, kategori yang meraih sell-out 

rate tertinggi dibandingkan dengan kategori lain 

adalah ethnicwear.

Dua kategori yang mencatat sell-out rate yang 

tertinggi selama Idul Fitri adalah ethnicwear dan 

tas.

c

Tentukan top kategori dari setiap 
channel Zalora



c

Review kategori dengan performance yang 
baik di channel distribusi 

Validasi Kategori teratas di semua channel selama 

periode Idul FItri

Kita menganalisa dan mengidentifikasi kategori 

atasan/tops di Tokopedia, Shopee, dan Zalora 

selama Idul Fitri.

Kategori dengan SKU tertinggi selama periode Idul 

Fitri adalah tops. Tetapi, kita dapat melihat bahwa 

Ethnicwear memiliki sell-out rate tertinggi yaitu 

45,91% dan tas sebesar 42,13% dibandingkan 

dengan rata-rata sell-out rate yaitu 37,03%



c

Validasi Kategori teratas di semua channel selama 

periode Idul FItri

Kita menganalisa dan mengidentifikasi subkategori 

tops di Tokopedia, Shopee, dan Zalora selama Idul 

Fitri.

Kategori scarf/syal (?) dan hijab memiliki SKU 

tertinggi selama periode ini. Akan tetapi, kita dapat 

melihat bahwa atasan ethnicwear memiliki sell-out 

rate tertinggi sebesar 51,86% dan dress 

ethnicwear sebesar 48,66%  dibandingkan dengan 

rata-rata sell-out rate yaitu 45,91%.

Validasi subkategori dengan performance 
terbaik berdasarkan sell-out rates



Mengapa kita perlu menganalisa kategori 
atau sub-kategori dengan performance 
terbaik di setiap channel?

Penting bagi fashion brands untuk memastikan bahwa mereka 

tetap kompetitif dan meningkatkan relevansi produk yang 

mereka tawarkan di market.

Kemampuan sebuah fashion brand untuk mengisi assortment 

gap yang ada dalam market adalah kunci untuk menghasilkan  

commercial success. 



#3 Mengidentifikasi strategi promosi dengan 
performance terbaik berdasarkan consumer demand

Persaingan yang ketat di online channel dapat menempatkan fashion 

Brand  pada posisi yang kurang menguntungkan.  

Retailers dan Fashion Brand yang memiliki potensi dalam assortment 

produk  mereka dengan menyediakan produk yang relevan dengan 

keinginan dan preferensi pelanggan target mendorong konversi tunai 

yang kuat.

Promosi terkadang tidak dapat dihindari untuk mempromosikan slow 

moving produk  dan untuk mempertahankan tingkat inventory yang 

sehat. Promosi yang direncanakan dengan baik dapat secara 

signifikan meningkatkan nilai rata rate per transaksi dan nilai 

transaksi.



c

Mengerti performance discount channel 
secara Makro

Identifikasi diskon yang diberikan di channel dan 

diskon dengan performance yang terbaik untuk 

mengerti consumer demand.



c

Analisa strategi discount dari 
kategori/subkategori

Identifikasi diskon yang diberikan untuk setiap 

kategori dan diskon dengan performance yang 

terbaik dapat membantu untuk mengerti strategi 

discount yang bisa menarik demand lebih tinggi.



c

Mengerti market demand terhadap discount 
yang diberikan

Pahami distribusi diskon setiap kategori/subkategori 

dengan membandingkan range % Diskon Rata-rata 

mereka. 

Tingginya percentage sell out rate dari discount 

menandakan adanya permintaan yang tinggi dari 

konsumen terhadap produk di range discount tersebut



c

Mengerti market demand berdasarkan 
discount 

Gali lebih dalam ke bagian Retailer atau Fashion 

Brand masing-masing dari range diskon yang sama 

untuk memahami lebih lanjut perbedaan produk antar 

Retailer, jika mereka bertindak sebagai faktor yang 

mempengaruhi dalam merumuskan strategi diskon 

mereka.



Mengapa mengidentifikasi promosi 
dengan performance terbaik di setiap 
kategori atau subkategori sangat 
penting?

Mengidentifikasi range diskon optimal untuk setiap kategori 

dan subkategori di setiap channel dapat membantu anda 

dalam mempromosikan aktivasi strategi diskon untuk brand 

Anda. Insight mengenai tingkat sell out rate % dari penjualan 

membantu Anda lebih jauh dalam merumuskan diskon 

optimal yang relevan dengan sikap market.



Cara mendapatkan data melalui Dashboard Omnilytics 

Eid Planning: How to optimise your 
promotional strategy in Online 
distribution channels
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