
 Content Plan Social Media Juni 2016 
The Original Barbershop (TOBS) 

 (IG : @theoriginalbarbers) 
 
 

Rabu 1 
Joyful June 
Bersiaplah menghadapi bulan Juni yang penuh suka cita ini! Teruslah bersemangat menghadapi hari-hari             
kalian di Bulan Juni ini dan jangan lupa tetap jaga kegantengan diri kalian hanya di TOBS! 
 
Kamis 2 
Haircut Pedia 
Skin Fade Hard Part Undercut 

 
 
Potongan rambut fade yang dipadukan dengan undercut ini sangat populer saat ini. Pengen coba? Datang               
langsung ke TOBS, bro! 
 
Jumat 3 
Quotes 
Bad hair day? More like bad hair life. 
 
Sabtu 4 
Repost 
 
Senin 6 
Men Haircare Tips 
Pria cenderung berpikir bahwa menggosok rambut dengan handuk secara cepat setelah mencuci rambut             
akan lebih cepat kering. Pada kenyataannya, teknik ini jika dilakukan terlalu bersemangat hanya akan              
menyebabkan kerusakan. 
 
Selasa 7 

MADE FOR : The Original Barbershop / 2016 
Writer : Giovanno Pattiasina 



Pomade of The Day 
Pomade adalah produk yang digunakan untuk membuat rambut tetap stylish dan gaya. Bentuknya padat              
mirip dengan wax. Pomade mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Pomade dibuat dari bahan-bahan seperti              
minyak kelapa, wax, lanolin, dan wewangian untuk memberikan aroma khas. 
 
Rabu 8 
Haircut Pedia 
David Beckham Hair 2016 

 
Gaya rambut David Beckham ini memiliki gaya undercut dan short pompadour dengan disisir kebelakang              
serta dipadukan dengan fade beard. Dapatkan potongan rambut ini hanya di TOBS! 
 
Kamis 9 
Quotes 
To make a fine gentleman, several trades are required, but chiefly a barber. –Oliver Goldsmith 
 
Jumat 10 
Repost 
 
Sabtu 11 
Men Haircare Tips 
Air dingin dapat menyebabkan penyempitan pembulu darah di kulit kepala yang berfungsi menyalurkan             
nutrisi. So, cucilah rambutmu pakai air hangat, Bro! 
 
Senin 13 
Pomade of The Day 
Uppercut Deluxe Pomade 
Pomade ini memiliki karakter waterbased dan berdaya kuat tinggi alias strong-hold. Jika kamu melakukan              
aktivitasmu didalam ruangan, pomade ini sangat cocok buat kamu, Bro! 
 
 
Selasa 14 

MADE FOR : The Original Barbershop / 2016 
Writer : Giovanno Pattiasina 



Repost 
 
Rabu 15 
Haircut Pedia 
Long Curly Fringe High Fade 

 
 
Gaya rambut ini bisa kamu coba jika kamu punya rambut yang curly. Dengan potongan samping bergaya                
fade dan rambut disisir kearah berlawanan arah kamu masih tetap bisa berpenampilan klimis, Bro! 
 
Kamis 16 
Quotes 
Having a bad haircut can be quite traumatic! -Rachel Stevens 
 
Jumat 17 
Men Haircare Tips 
Rambutmu rontok? Makanlah makanan atau vitamin yang mengandung vitamin B seperti biji-bijian, hati,             
dan kuning telur, Bro! 
 
Sabtu 18 
Repost 
 
Senin 20 
Pomade of The day 
Barbers Pomade 
Pomade beraroma sirikaya ini memiliki karakter strong-hold dan water-based. Cocok untuk kamu yang             
mempunyai banyak kegiatan namun tetap bisa tampil klimis, Bro! 
 
Selasa 21 
Haircut Pedia 
Buzzcut With Fade 

MADE FOR : The Original Barbershop / 2016 
Writer : Giovanno Pattiasina 



 
Teruntuk kamu yang memiliki karakter rambut ikal dan pendek, kamu tidak perlu khawatir! Gaya rambut               
ala militer ini bisa kamu coba, Bro! Tentu saja gaya rambut ini mudah dirawat, adem, dan keren, Bro.                  
Dapatkan hanya di TOBS! 
 
Rabu 22 
Repost 
 
Kamis 23 
Quotes 
Life isn’t perfect, but your hair can be -Unknown 
 
Jumat 24 
Pomade of The Day 
Murray’s Edgewax 
Pomade dengan karakter water-based ini mudah dibersihkan ketika kamu sudah selesai beraktifitas, Bro! 
Ditambah dengan aroma yang sedap membuatmu makin ganteng maksimal, Bro! 
 
Sabtu 25 
Men Haircare Tips 
Buat kamu yang ingin memadukan jenggot dan rambut untuk penampilanmu, biarkan jenggotmu tumbuh 
kemudian cukurlah sesuaikan dengan bentuk mukamu, Bro! Kegantenganmu pasti akan bertambah, Bro! 
 
Senin 27 
Haircut Pedia 
Longer Hair Clean Cut and Slicked Back 

MADE FOR : The Original Barbershop / 2016 
Writer : Giovanno Pattiasina 



 
Gaya rambut ini terbilang simpel. Untuk kamu yang ingin terlihat rapi, gaya rambut ini bisa kamu coba, 
Bro! Rambut sedikit panjang dicukur rapi tanpa undercut ataupun fade sided lalu disisir kebelakang akan 
membuatmu semakin percaya diri, Bro! Dapatkan hanya di TOBS! 
 
Selasa 28 
Repost 
 
Rabu 29 
Quotes 
I’ve had long hair, I’ve had short hair, and I’ve had between hair. It’s all good –Morena Baccarin 
 
Kamis 30 
Men Haircare Tips 

 
Punya karakter rambut messy? Jangan khawatir! Kamu tetap bisa tampil ganteng, Bro! Setelah keramas, 
keringkan rambutmu dengan hair dryer. Kemudian pakai strong-hold pomade dibagian belakang kepala. 
Arahkan rambutmu kedepan, atur sesuai keinginanmu. 
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