
Ciri-ciri marketing Juara 

Seorang marketer yang sering memenangkan kejuaraan mempunyai mental yang berbeda 

dengan marketer dengan marketer yang tidak menonjolkan prestasi-prestasinya. Dibawah ini 

beberapa ciri yang membedakan keduanya. 

1. Memecahkan rekornya sendiri 

Seorang marketer uara tidak pernah puas dengan prestasi yang pernah dicapai 

sebelumnya. Ia selalu ingin meningkatkan prestasinya, yaitu dengan memecahkan 

rekornya sendiri. 

 

2. Ingin memenangkan target hadiah 

Apabila mendapat tentangan untuk meraih target hadiah dengan kewajiban target 

tertentu, dia akan bersemangat meraihnya dan tidak gentar melihat kewajiban yang 

harus dicapainya. 

 

3. Tidak merasa kalah melihat kemenangan orang 

Melihat orang lain terlebih dahulu mencuri start atau menang langkah diawal 

pertandingan dia tidak akan gentar. Keyakinannya untuk memenangkan pertandingan 

mengawalnya sepanjang waktu pertandingan tersebut.  

 

4. Tidak sombong 

Dengan kejuaraan-kejuaraan yang diraihya tidak menjadikannya bangga diri, tetapi 

justru semakin menjadi rendah hati terhadap orang lain yang lebih rendah 

prestasinyya dibandingkan dirinya. Itu dikarenakan rasa syukurnya akan prestasii 

yang sudah diiraihnya dan rasa simpati terhadap orang yang belum berhasil. 

 

5. Memotivasi diri sendiri 

Untuk meraih  dan mempertahankan prestasinya seorang marketer juara akan 

memotivasi diri sendiri dengan berbagai cara. Cara yang digunakan bisa dengan kata-

kata mutiara dari seorang juara lainnya. Bisa pula dengan gambar atau bahkan 

miniatur hadiah atau benda yang ingin diperoleh atau dimilikinya. Apabila dia sedang 

mengincar hadiah mobil yang dijanjikan perusahaan bagi sang juara, dia akan 

memasang gambar mobik dimeja kerjanya atau bahkan membeli miniatur mobil 



dengan mere sesuai hadiah yang disediakan. Umumnya eja jerha atau ruangan 

kerjanya bahkan kamar tidurnya dipenuhi dengan gambar dan poster-poster untuk 

tetap membangkitkan semangatnya. Bahkan tak segan-sega dia merogoh kocek untuk 

membeli kaset-kaset dari para juara marketing kelas dunia dan memutarnya di mobil 

untuk memberi sarapan bagi semangat kerjanya dipagi hari. (sumber: Rahardjo, Jami 

Lydia. 2008. 41 Secrets of Selling. Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 

 

Dapatkan artikel dan ebook gratis di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 
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