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MINI COMPANY PROFILE

Our Skills

Adobe Ilustrator PhotoShop

80%

Adobe After EffectAdobe Indesign Corel Draw Sony Vegas

90% 80% 70% 80%90% 90%

Ai Ps AeId

www.imaginarts.wordpress.com

info.imaginarts@gmail.com

@ImaginartsID

Imaginarts Studio

Product Campaign

Multimedia 

Corporate Branding

Graphic Boutique 

 [Above the Line / Below the Line / Through the Line]

 [Logo, Brandname, Merchandise, Stationary set, dll]

[Cover Buku/ Majalah/ CD/ DVD, Annual Report, Brosur, 
Poster, Katalog, Buku, Kartu Pos, Undangan, Kemasan dll]

[Desain Web, CD Interaktif, CD Presentasi, 
Opening Tune, Bumper, dll]

 Imagin Arts Studio merupakan perusahaan penyedia 
jasa Marketing Komunikasi (Marketing Communication) dalam 
bentuk disain grafis, dan audio visual, yang bergerak dalam 
industri kreatif dibidang Creative Branding, Creative 
Advertising.
 Marketing komunikasi merupakan sebuah kegiatan 
perencanaan komunikasi Memecahkan permasalahan 
komunikasi sebuah brand untuk memenangkan kompetisi di 
market, dimana memerlukan konsep dan strategi yang 
komprehensif, yang dikemas menggunakan unsur seni dan 
kreatifitas.
 Imagin Arts Studio memilki tujuan memberikan 
sebuah pelayanan yang profesional dan berkualitas dari segi 
seni dan kreatifitas, agar mendapatkan komunikasi visual yang 
tepat sasaran atau tepat dalam berkomunikasi melalui media 
yang di tawarkan tanpa mengurangi norma-norma yang ada.

Jasa-jasa yang disediakan oleh Imagin Arts Studio meliputi kegiatan kegiatan: 

Creative Branding atau aktifitas sebuah merk dagang dalam berkomunikasi kepada 
konsumennya, yang dikemas untuk mendapatkan respon dari khalayak ramai, agar merk 
tersebut dapat lebih dikenal yang dikemas dengan berupa media yang dapat bercerita dan 
menyampaikan pesan kepada client. 

Creative Advertising yang bisa membuat efektif advertising adalah menggunakan variable 
yang bersifat rasional atau emotional. Bentuk rational advertising menggunakan 
argumentasi, bukti, dan data untuk meyakinkan target client untuk membeli produk tersebut. 
Bentuk advertising seperti ini, ditujukan untuk konsumen yang memerlukan bukti nyata dari 
suatu produk, sehingga mereka mau mendengarkan argumentasi secara detail dari iklan 
tersebut. Sedangkan iklan yang menggunakan pendekatan emotional, menjelaskan 
produknya dengan menggunakan pendekatan yg dapat membuat target audiences tertarik 
untuk melihat iklan karena bentuk penyampaiannya yang mempengaruhi emosi/psikologi 
mereka, walaupun penjelasan produknya tidak disampaikan secara langsung.
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