Bertumbuh
dengan
Kepercayaan
4 cara mengamankan kepercayaan
konsumen di saat Anda
berekspansi ke luar negeri
Apakah Anda sedang melintasi perbatasan
negara tetangga atau sedang merencanakan
global takeover, salah satu lompatan terbesar
yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan
adalah berekspansi ke luar negeri. Jika Anda
siap untuk masuk ke pasar baru, maka
disarankan untuk mendapatkan kepercayaan
dari konsumen-konsumen baru yang ingin
Anda tarik minatnya.
Dalam 5 tahun terakhir, beberapa
perusahaan baru yang paling
ambisius di Asia – termasuk GoJek,
Bukalapak & Tokopedia — sudah
bermunculan dari Indonesia1
Di saat berpindah ke pasar baru, ada banyak
tantangan. Anda dan tim Anda mungkin
menguasai kegiatan setempat, tetapi
melaksanakan kegiatan bisnis di negara lain, di
mana keadaan di lapangan sering jauh lebih tidak
jelas, merupakan persoalan yang seluruhnya
berbeda. Tambahkan khal itu ke kemampuan
kompetisi lokal dan kurangnya kedekatan
konsumen ke merek Anda, dan Anda bisa melihat
bagaimana berkurangnya satu keraguan akan
bermanfaat.
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Empat Pertimbangan untuk Perluasan Global
Bisnis Anda sedang bertumbuh, dan itu merupakan hal yang menarik. Hal yang tidak menarik adalah kenyataan bahwa
penipuan semakin bertambah, semakin rumit, dan semakin mahal. Tahun 2021 adalah tahun pertama di saat berbagai upaya
penipuan yang berhasil melampaui jumlah penipuan yang berhasil dicegah. Dan tren ini memperlihatkan bahwa tidak ada
tanda penurunan. Ini adalah empat cara bagaimana TeleSign bisa menolong memastikan Anda mencegah penipuan, sambil
membangun dan memjaga kepercayaan dengan konsumen-konsumen baru Anda.
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Lekatkan
Kepercayaan di
Setiap Pusat Interaksi

Mulailah dengan membangun
pengalaman konsumen yang
mengagumkan yang melampaui
apa pun yang ada di pasar.
Dengan menggunakan data
tanda identitas dan algoritma
pembelajaran mesin adaptatif,
TeleSign memastikan para
konsumen baru itu autentik,
setiap log-in akan aman, dan
setiap transaksi akan aman. Anda
tidak perlu khawatir karena
kepercayaan dibangun di setiap
interaksi.
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Pahami Betul
Peraturannperaturannya

Di saat Anda mempercepat
masuk ke pasar baru, disarankan
agar Peraturan-peraturan tidak
memperlambat Anda. Apakah
persoalan Kepatuhan akan lebih
membebani dibandingkan pasar
di tempat asal Anda,
Peraturan-peraturan itu tentu
akan berbeda. Sebagai mitra
verifikasi yang berpengalaman
internasional untuk
perusahaan-perusahaan di
seluruh dunia, TeleSign bekerja
tanpa batas untuk menolong
Anda memenuhi persyaratan
peraturan setempat——di tingkat
setempat dan internasional.
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Berikan Semangat
ke Tim-tim Anda

Memerangi pengambilalihan
akun-akun, akun-akun palsu, dan
transaksi-transaksi penipuan,itu
cukup sulit di satu pasar.
Ditambah lagi dengan kerumitan
internasional dan ini mungkin
terlalu banyak beban pada tim
dalam negeri yang ramping. Tim
global TeleSign yang terdiri dari
pakar-pakar kterpercaya yang
sangat berpengalaman bisa
menolong Anda dengan aman
menavigasi perbatasan-perbatasan
baru dengan melaksanakan solusi
identitas & verifikasi yang sudah
terbukti, seperti autentikasi
multifaktor dan pencatatan angka
resiko ponsel.
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Pancinglah di
Tempat Ikan Berada

Pepatah kuno masih berlaku di
zaman sekarang: jika Anda
menginginkan penjualan, maka
Anda harus di saluran-saluran
yang dihuni oleh
konsumen-konsumen Anda
—dan setiap interaksi harus
aman. TeleSign ada di posisi
terdepan di dalam menjaga
keamanan ekonomi digital, yang
sudah lama ada di hampir setiap
saluran komunikasi—termasuk
WhatsApp business yang
bertumbuh pesat.

Perbedaan Telesign
Anda mungkin sudah menguasai pasar setempat dan sedang mencari
padang rumput baru untuk dijelajahi atau mungkin melakukan perluasan
ke luar negeri merupakan mata pencaharian Anda. Ke mana pun Anda
pergi, memberikan pengalaman terbaik yang mungkin diberikan ke

pengguna bahkan lebih penting di saat memasuki sebuah pasar baru.
Karena merupakan yang terbaik dalam hal kemampuan kami memberikan
autentikasi tanpa batas dan verifikasi identitas digital, kami bisa menolong
Anda memberikan ke konsumen-konsumen baru Anda, di dalam negeri
atau di luar negeri, sebuah pengalaman digital yang lebih aman

Hubungi perwakilan TeleSign sekarang di
www.telesign.com/id-id/whatsapp/bagaimana-menanamkan-kepercayaan-terus-menerus-di-setiap-bagian-dari-perjalanan-pelanggan-anda

