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BRANDING
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Bank Samici atau Bank Sampah Induk Cimahi berfungsi untuk menampung Bank Sampah lain 
yang tersebar di Kota Cimahi.

Bentuk logo yang menyerupai kupu-kupu terinspirasi dari proses metamorfosis kupu-kupu yang 
berhubungan dengan program bank itu sendiri. Banyak orang yang tidak peduli dengan sampah. 
Padahal, sampah dapat menguntungkan kita dengan cara menukarkan sampah yang dapat di 
daur ulang kepada pihak Bank Samici, dan sebagai imbalannya Bank Samici memberikan sejumlah 
uang kepada masyarakat yang menukarkan sampah tersebut.

Konsep Logo

Cinta Remaja Bangsa adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemas-
yarakatan yang terfokus pada perbaikan generasi muda berdasarkan syariat islam. 

Bentuk logo yang saya ambil adalah 4 objek hati yang digabung menjadi daun 
semanggi ntuk melambangkan “cinta” atau kasih sayang sesuai dengan nama yayasan 
yaitu Cinta Remaja Bangsa dan di harapkan dapat membawa keberuntungan bagi 
para remaja agar menjadi remaja yang bertindak positif.
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BANK SAMICI

BANK SAMICI
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Konsep Logo

=

Bank Samici atau Bank Sampah Induk Cimahi berfungsi untuk menampung Bank Sampah lain 
yang tersebar di Kota Cimahi.

Bentuk logo yang menyerupai kupu-kupu terinspirasi dari proses metamorfosis kupu-kupu yang 
berhubungan dengan program bank itu sendiri. Banyak orang yang tidak peduli dengan sampah. 
Padahal, sampah dapat menguntungkan kita dengan cara menukarkan sampah yang dapat di 
daur ulang kepada pihak Bank Samici, dan sebagai imbalannya Bank Samici memberikan sejumlah 
uang kepada masyarakat yang menukarkan sampah tersebut.
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MAEVA

M   +               

Konsep Logo

=

Maeva merupakan salah satu perusahaan industri perhiasan dan 
perfume yang memiliki kriteria elegan dengan kesederhanaan.

Bentuk logo berupa huruf M yang terinspirasi dari lekukan berlian, 
sebagai simbol dari perhiasan dan juga mewakili kriteria Maeva 
sendiri yaitu elegan namun tidak berlebihan. 
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TS HANDMADE

ts   +               

Konsep Logo

=

TS HANDMADE adalah perusahaan aksesoris handmade khusus 
wanita.
  
Di perusahaan ini banyak produk yang dibuat dari pita. maka dari itu, 
bentuk logo yang memiliki kesan lembut seperti pita. produk yang 
dibuat khusus wanita ini menggunakan warna ungu dan merah muda 
sebagai simbol wanita. 
 . 
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Konsep Logo

RSP Firdaus merupakan salah satu rumah sakit spesialis paru 
dengan mengedepankan s

Bentuk logo berupa paru-paru yang seperti bergantungan dengan 
warna hijau dan biru memiliki arti kedekatan antara dokter dan 
pasien.
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