
Periksa Kembali Business Card Anda, Berikut Informasi Yang 

Wajib Ada di Business Card! 
 

 
 

Business card (kartu nama) dapat membantu potential customer untuk melakukan kontak 

langsung dengan pemilik bisnis. Dengan memperkenalkan diri secara singkat, kemudian 

memberikan business card maka hal ini dapat mendorong mereka untuk menggali lebih dalam 

mengenai bisnis yang ditawarkan. Dilansir dari Adobe, dengan membagikan 2000 business card 

maka Anda dapat meningkatkan penjualan hingga 2.5%.  

 

Sebuah business card yang baik biasanya memuat informasi mengenai kontak dan kegiatan 

pemiliknya. Namun, tentu saja harus dikemas dengan cara yang unik, powerful, dan bermakna. 

Jadi, informasi apa saja yang wajib ada pada business card? 

 

1. Logo dan Tagline 

Sebelum menambahkan informasi penting lainnya pada business card, pastikan dulu logo dan 

tagline bisnis sudah masuk dalam desain business card. Sebagai kartu pengenal bisnis maka 

business card juga harus memuat identitas bisnis seperti logo, tagline, skema warna, jenis font, 

dan lainnya. Mereka yang menerima business card seharusnya dapat dengan mudah 

mengidentifikasi bisnis Anda. Bahkan, tanpa melihat nama pemiliknya terlebih dahulu. 

https://blogs.adobe.com/creativecloud/4-business-card-statistics-that-will-make-you-rethink-your-strategy/


 

 
Source : Pinterest 

 

2. Nama dan Detail Pekerjaan 

Kebanyakan orang akan mencantumkan nama asli mereka pada business card. Namun, 

bagaimana jika nama asli Anda adalah Alyssa dan sehari-hari dipanggil Chacha? Jika memiliki 

nama panggilan yang berbeda dengan nama asli maka sebaiknya cantumkan nama panggilan dan 

nama belakang di kartu nama. Bukan nama lengkap asli. 

 

Sedangkan untuk detail pekerjaan, jangan cantumkan jabatan atau posisi. Lebih baik tuliskan saja 

jenis pekerjaan yang dilakukan seperti marketing analyst, content writer, atau english teacher. 

Jika jabatan Anda tidak terlalu penting maka hindari menulis leader, manager, senior, master, 

dan lainnya. 

 

3. Informasi Kontak 

Jika ingin dihubungi oleh orang lain maka Anda harus memberitahukan caranya dengan tepat. 

Anda tidak mungkin mencantumkan alamat Gmail atau Yahoo Mail karena itu terlihat tidak 

profesional. Gunakan e-mail resmi! Begitu pula dengan nomor telepon. Apakah nomor kantor, 

nomor rumah, atau nomor ponsel yang harus dicantumkan? Jangan sampai client menelpon, 

tetapi yang menjawab adalah anak Anda yang berumur 5 tahun. 

 

https://www.pinterest.com/erickpinos/business-card-designs/


Sedangkan untuk informasi alamat tergantung dengan jenis bisnis. Jika Anda seorang penulis 

freelance yang bekerja melalui internet, apakah perlu mencantumkan alamat rumah? Lain halnya 

dengan pemilik butik pakaian yang harus mencantumkan alamat butiknya di kartu nama mereka. 

 

 
Source : Parklifepress 

 

4. Halaman Website 

Apa tujuan mencantumkan alamat website pada business card? Jika sekedar meningkatkan 

profesionalitas, tetapi isi website Anda tidak mendukung maka lupakan saja. Customer yang 

menerima business card akan membuka halaman website yang tertera untuk mengetahui lebih 

dalam tentang Anda. Jika website tersebut berisi tentang bisnis, portofolio, atau proyek yang 

pernah dikerjakan maka Anda harus mencantumkannya pada business card. 

 

5. Akun Media Sosial 

Saat ini manusia cenderung menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dikutip dari 

Huffingtonpost, jumlah pengguna media sosial saat ini telah mencapai 4.2 milyar pengguna. 

Oleh karena itu, Anda juga sebaiknya mencantumkan akun media sosial pada business card. 

Namun, cukup akun media sosial yang berhubungan dengan bisnis saja. Misalnya, Anda adalah 

seorang fotografer maka Instagram bisa digunakan untuk menunjukan hasil jepretan Anda. Lain 

halnya jika Anda seorang videografer maka Youtube bisa menjadi pilihan yang tepat. 

 

http://blog.parklifepress.com/post/2013/2/5/a-handful-of-new-letterpress-business-cards
http://www.huffingtonpost.com/piyush-mangukiya/social-media-by-the-numbe_b_9757926.html
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6. QR Code 

Salah satu cara untuk menghemat ruang pada business card adalah dengan memanfaatkan QR 

code. Anda dapat merubah informasi website, e-mail atau nomor telepon menggunakan QR 

Code. Kode ini biasanya berbentuk persegi berwarna hitam dan putih. Ukurannya dapat 

disesuaikan atau bahkan diperkecil untuk diletakkan pada salah satu sudut business card. Untuk 

membacanya maka pengguna cukup memindai kode tersebut menggunakan smartphone. 

Kemudian mereka akan diarahkan pada halaman website Anda. 

 

https://www.pinterest.com/pin/240731542555281241/
https://uqr.me/blog/why-have-qr-codes-business-cards/
https://uqr.me/blog/why-have-qr-codes-business-cards/


 
Source : Reviewsapex 

 

Selain memuat beberapa informasi wajib yang telah disebutkan di atas, business card juga harus 

memiliki desain yang menarik, sesuai dengan brand bisnis, dan memiliki kualitas cetak atau 

material bahan yang baik. Sebagai penyedia jasa cetak yang terpercaya, Prinzio siap membantu 

para pemilik bisnis untuk mencetak dan mendesain business card untuk kebutuhan marketing 

mereka. 

http://www.reviewsapex.com/black-white-business-card-qr-code-template#.WDUXY_mGPIU
http://prinzio.com/categories/business-card

