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CARA MENDAPATKAN PEMBELI DARI LUAR NEGERI UNTUK PRODUK EKSPOR 

Bagi perusahaan berorientasi ekspor, mendapatkan pembeli dari luar negeri merupakan satu hal yang 

wajib karena memang target market yang di bidik adalah pembeli yang berasal dari negara lain. 

Kebutuhan ini merata dan sangat diperlukan bagi semua perusahaan (eksportir), baik skala korporasi 

maupun UMKM. 

 

Sebenarnya calon pembeli yang ingin mengimpor produk dan komoditi dari Indonesia sangatlah 

banyak karena salah satu keunggulan negara kita adalah mempunyai sumber daya alam yang sangat 

melimpah, namun ada beberapa hal yang membuat permintaan pasar dari berbagai negara tersebut 

belum ketemu dengan supply dari Indonesia yang sebenarnya sudah siap untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Antara lain masih minimnya orang – orang yang mau dan mempunyai skill untuk menjual 

produk ke luar negeri (baca : eksportir). 

 

Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang effort atau usaha yang bisa dilakukan oleh 

para eksportir Indonesia supaya informasi tentang keberadaan produk yang dimiliki bisa sampai 

secara tepat ke pasar yang membutuhkan di berbagai dunia. Atau dengan kata lain kita akan 

mempelajari tehnik – tehnik cara menjual barang ke luar negeri (pemasaran ekspor). 

 

Dari sekian banyak cara dan tehnik yang dilakukan dalam pemasaran ekspor , secara garis besar ada 

dua metode yang bisa kita gunakan untuk memasarkan (menjual) produk ekspor agar mendapatkan 

pembeli dari luar negeri : 

 

Pemasaran Ekspor Offline : 

 

E K S P O R  I M P O R  

I N D O N E S I A  N E W S  

https://blog.eksporimpor.com/
https://blog.eksporimpor.com/


 

Part of : https://blog.eksporimpor.com 

1.Mencari referensi pembeli dari kolega (teman, sahabat, keluarga, atau relasi lainnya). 

2.Mengikuti pameran dagang internasional (International Exhibition). 

3.Mengikuti acara misi dagang internasional atau business matching. 

4.Meminta bantuan kepada pihak ketiga yg berfungsi sebagai “perpanjangan tangan” untuk 

memasarkan produk kita. 

 

Pemasaran Ekspor Online : 

 

1.Promosi via Internasional Marketplace 

2.Promosi via Social Media. 

3.Membuat website sendiri dan mempublikasikannya melalui berbagai platform online. 

4.Direct Message 

 

 

Pembahasan lengkap dan detil mengenai tehnik – tehnik tersebut bisa dibaca disini : 

https://blog.eksporimpor.com/cara-mendapatkan-pembeli-dari-luar-negeri-ekspor.html  
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