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Tentang Kami

Kami percaya desain grafis memiliki peran penting dalam kegiatan berbisnis. Jika 

kerjasama antara Anda dan kami dapat dilakukan dengan baik maka desain grafis 

akan memiliki potensi untuk merubah cara pandang target audience terhadap 

brand Anda.

Kami menyediakan jasa desain grafis baik untuk kebutuhan branding maupun 
promosi. Kami selalu fokus untuk menghasilkan desain yang dapat membangun 
nilai untuk jangka panjang bagi bisnis Anda.

Kami juga menyediakan layanan konsultasi desain grafis gratis. Anda dapat 

menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah.

Kontak

E : marsel.dgi@gmail.com 

P : 0838 - 7664 - 8912

Jl. Ampasit IV No. 14 

Cideng, Gambir 

Jakarta Pusat, 10150
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Visi Misi

Visi

Melihat kekeliruan terhadap pemahaman tentang desain 

grafis dalam beberapa tahun belakangan ini telah membuat 

desain grafis kehilangan potensinya yang sangat besar.

Hal ini membuat kami berinisiatif untuk mengembalikan 

desain grafis ke “habitat” sebenarnya.

Misi

Dengan mengedepankan proses mendesain yang benar 

maka selain akan terciptanya desain yang dapat menjadi 

pemecah masalah, klien kami juga akan tersadarkan bahwa 

desain grafis bukan hanya sekedar visual.

Dengan begitu diharapkan desain grafis akan dapat kembali 

ke “habitat” sebenarnya.

Kami selalu mengharapkan 

yang terbaik bagi klien kami. 

Oleh karena itu dalam setiap 

pengerjaan desain kami selalu 

fokus untuk mencari jalan 

keluar terbaik yang dapat 

dimanfaatkan untuk menjadi 

solusi komunikasi visual.

“
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Branding untuk 
Meningkatkan Penjualan
Promosi memang dibutuhkan untuk meningkatkan 

penjualan, tapi selain itu, dibutuhkan juga loyalitas 

konsumen agar produk dapat terus melekat di benak 

konsumen. Cara untuk mendapatkan loyalitas konsumen 

adalah dengan membuat strategi branding yang tepat. Jika 
strategi branding dilakukan dengan tepat, maka dengan 
sendirinya branding yang kita lakukan akan mampu 
meningkatkan penjualan.

Brand bukanlah merek, logo, nama, iklan, kemasan produk, 

dan lain-lain. Brand adalah keseluruhan dari bisnis Anda 

mulai dari karyawan tingkat bawah sampai pemilik, dari 

seragam sampai ke kultur perusahaan, dari logo sampai ke 

atribut-atribut visual lainnya yang disebut sebagai identitas 

visual.

Kebanyakan orang membeli ROLEX bukan karena 

fungsi dasarnya, yaitu hanya sebuah jam, tapi karena 

kecerdasannya dalam membangun brand telah membuat 

ROLEX bukan hanya sekedar jam tetapi juga simbol 

kesuksesan. Sehingga orang-orang yang merasa telah sukses 

akan merasa kurang lengkap jika tidak memiliki ROLEX.

Di dalam negeri kita bisa melihat bagaimana AQUA tetap 

menjadi leader market meski seringkali bermunculan 

merek-merek baru. Masyarakat tetap memilih AQUA bukan 

karena melihat AQUA hanya sebagai air mineral, melainkan 

masyarakat memandang bahwa AQUA telah menjadi 

bagian dari hidupnya (bahkan gaya hidup). Persepsi yang 

Branding yang tepat akan 

menciptakan ikatan emosi 

antara produk dengan 

konsumen, yang pada 

akhirnya akan membuat 

konsumen menjadi loyal 

terhadap produk tersebut.

“
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berkembang di masyarakat seperti itu dibangun oleh yang 

namanya branding.

Branding yang tepat akan mampu merubah arah persaingan 
bisnis, dari persaingan produk menjadi persaingan merebut 
hati konsumen melalui cara pembentukan nilai-nilai yang 
dapat menimbulkan persepsi khusus terhadap produk 
Anda dan hasil akhirnya adalah konsumen menjadi loyal 
terhadap produk Anda.

Kekuatan strategi branding KFC telah membuat KFC menjadi 

penguasa makan cepat saji untuk olahan bahan dasar ayam. 

Pertanyaannya, apakah tidak ada produsesn-produsen lokal 

yang mampu menandingi rasa ayam KFC? Kemungkinan 

besar ada, hanya saja yang harus dilawan pertama kali 

bukanlah produknya, melainkan kekuatan branding-nya dan 

itu yang masih sulit untuk dilawan.

Di era sekarang ini, dimana jaman bergerak begitu cepat. 

Bisnis-bisnis baru cepat bermunculan dan membuat 

persaingan semakin cepat “gemuk”. Kemunculan bisnis-

bisnis baru tersebut biasanya diikuti dengan promo 

“banting” harga besar-besaran yang tentu akan dengan 

mudahnya memikat konsumen. Akibatnya, jika Anda 

tidak membangun ikatan emosi dengan konsumen, maka 

konsumen akan dengan mudahnya beralih ke produk lain.

Adanya kelengahan dari pemilik-pemilik usaha seharusnya 

bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang mau 

membuka diri dan memanfaatkan kekuatan branding, 

sehingga produk yang akan ditawarkan akan mampu 

memenangkan persaingan pasar.

Setiap perubahan selalu 

memunculkan dua 

kelompok berbeda: 

kelompok yang tidak mampu 

berubah dan akhirnya 

kalah dan kelompok yang 

mau berusaha berubah dan 

akhirnya terus bertahan.

“
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Cara Kerja Kami

Kami selalu bekerja dengan menggunakan strategi yang sederhana. Yaitu dengan 

cara menonjolkan kelebihan demi menutupi kekurangan yang dimiliki produk 

atau jasa Anda.

Di dalam proses mendesain, mengenal bisnis Anda, kompetitor bisnis Anda, dan 
siapa target audience-nya adalah dasar untuk menciptakan desain grafis yang 
efektif.

Pencarian
Kami akan berusaha mengenal bisnis, kompetitor, dan target audience Anda. 

Untuk mendapatkan itu cara yang kami lakukan adalah dengan memberikan 

kuesioner kepada Anda (jika Anda mendapati agency desain yang tidak 

memberikan kuesioner maka Anda wajib curiga).

Penelitian dan Analisa
Kami akan melakukan penelitian terhadap sektor bisnis, serta menganalisa apa 

yang menjadi kekurangan dan kelebihan bisnis Anda.

Strategi
Seperti telah kami sebutkan di atas. Kami selalu bekerja dengan menggunakan 

strategi yang sederhana. Yaitu dengan cara menonjolkan kelebihan demi 

menutupi kekurangan. Kami fokus terhadap faktor-faktor penentu yang dapat 
memposisikan bisnis Anda sehingga akan terlihat lebih unggul dari pesaing.

Perancangan
Melalui strategi yang telah ditentukan di atas kami akan mulai menggali konsep 

visual dan copywriter agar hasil akhir desain mampu memberikan solusi visual 

yang tepat.
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Info Lainnya

Tarif Desain

Dikarenakan kami merupakan agency baru maka kami masih 

memberlakukan tarif promo dengan proses dan hasil kerja 
yang tetap maksimal. Info lengkapnya <<klik link tersebut

Portfolio

Behance <<klik link tersebut

Web

Detakstudio - Jasa Desain Grafis <<klik link tersebut

http://detakstudio.blogspot.com/2017/03/tarif-jasa-desain-grafis.html
https://www.behance.net/bennartmarsel
http://detakstudio.blogspot.com/
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