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ABSTRAK 
Abstrak: Perancangan Event Launch ini bertujuan untuk memperkenalkan 
perusahaan fotografi “Aviona” sebagai salah satu brand fotografi yang 
melayani jasa foto untuk berbagai macam momen khususnya presweet 
seventeen photography. Foto yang ditawarkan memakai properti, sehingga 
menghasilkan foto yang unik. Selain itu juga bertujuan untuk mendekatkan 
diri dengan client yaitu dengan membuka studio di Ruko HR. Muhamad 
Surabaya. Maka diperlukannya perancangan media komunikasi visual 
pendukung event launch yang efektif agar pembukaan studio diketahui 
secara luas oleh klien yang berada di Surabaya. 

Abstract: This design of this launch event aims to introduce the 
photography company “Aviona” as one of the photography brand that has 
many services especially presweet seventeen photography. Photos offered 
wear properties, resulting in a unique photo. It also aims to get closer to the 
client is to open a studio in the HR Muhamad Surabaya. Hence the need for 
the design of visual communication media supporting an effective launch 
event that the opening of the studio is widely known by the client who is in 
Surabaya. 
Kata kunci: Perusahaan fotografi, Aviona, Event Launch, Pembukaan 
studio, Ruko HR. Muhamad, Surabaya. 

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH 
Perusahaan Aviona adalah brand fotografi yang melayani jasa foto untuk 

berbagai macam momen khususnya presweet photography. Presweet 
photography adalah sesi foto yang dilakukan anak perempuan berumur 16 yang 

akan merayakan ulang tahunnya ke 17 tahun. Karena dilakukan sebelum acara 

ulang tahun atau sweet 17, maka sering kali disebut presweet photoshoot.  
Perkembangan yang pesat membuat perusahaan Aviona ingin mendekatkan diri 

dengan client yaitu dengan membuka studio di Ruko Surya Inti Permata HR. 

Muhammad Surabaya. Karena selama ini pengalaman klien dengan Aviona 

belum lengkap, sebelum memiliki studio, lebih banyak foto yang dilakukan pada 

lokasi outdoor. Diharapkan dengan membuka studio foto ini, Aviona bisa 
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Hal yang perlu diperbaiki Aviona 

promosi

dateline

tidak ada

eksistensi

harga

melengkapi pengalaman, serta memenuhi kebutuhan klien saat sesi foto. Maka 

diperlukannya perancangan media komunikasi event launch yang efektif  agar 

pembukaan studio diketahui secara luas oleh client yang berada di Surabaya. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana merancang media komunikasi visual pendukung event launch 

yang efektif untuk perusahaan fotografi Aviona 

Event launch dilakukan agar lebih dikenal masyarakat, serta meningkatkan 

eksistensi. Salah satu cara untuk menjangkau masyarakat, dibutuhkan pula 

media promosi event launch yang tepat, efisien, dan efektif, sehingga kehadiran 

Aviona dapat dirasakan ditengah-tengah masyarakat. 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 
        Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif  disertai 

dengan studi literatur. Penelitian yang dilakukan berupa survei kuantitas. Survei 

pertama berisi hal yang perlu diperbaiki perusahaan aviona, berupa survei 

kepuasan pelanggan, ditujukan bagi para customer yang sudah pernah 

menggunakan jasa perusahaan Aviona. 6 hal yang perlu diperbaiki Aviona 

adalah promosi (70%), dateline (15%), tidak ada (10%), eksistensi (3%), 

harga (2%). Melalui survei kepuasan pelanggan ini perusahaan mengetahui 

kebutuhan akan kegiatan promosi. 

      Survei kedua berisi tentang dari media apa masyarakat mengetahui 
perusahaan fotografi tertentu. Hasilnya event (53%), rekomendasi dari teman 
(26%), media sosial (21%). Melalui survei ini perusahaan mengetahui media 
promosi apa yang akan dilakukan. 

      Survei ketiga berisi tentang jenis event apa yang menarik masyarakat. 

Hasilnya lomba (50%), pameran (40%), seminar (10%). Melalui survei ketiga ini 

perusahaan mengetahui jenis kegiatan promosi apa yang akan dilakukan. 

Survei keempat berisi tentang hal apa yang memotivasi masyarakat dalam 

mengikuti event promosi tertentu. Hasilnya pengalaman (67%), hadiah dan 

diskon (29%), penasaran(5%). Melalui survei ini perusahaan mengetahui hal 

yang diinginkan oleh calon customer saat event berlangsung. Survei dilakukan 

pada anak perempuan yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas di 

Surabaya. 
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Kesimpulan yang didapat dari survei yang telah dilakukan adalah 

perusahaan fotografi Aviona membutuhkan kegiatan promosi, berupa event, 
yang dikemas dalam bentuk lomba, yang menawarkan pengalaman 

menyenangkan dengan Aviona. Serta kesimpulan dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan expert user, yaitu Maximillian John pemilik dari perusahaan 

foto Moire Surabaya.Yaitu perusahaan fotografi umumnya menggunakan model 

promosi event sebagai aktivitas promosi yang utama. Melalui para finalis dan 

pemenang diharapkan brand awareness Aviona meningkat melalui word of 
mouth. Dengan berbagi cerita dengan teman, saudara, keluarga tentang 

penglaman berfoto bersama Aviona, dan melalui hasil foto yang dapat dinilai oleh 

masyarakat luas, serta kemasan album foto yang dapat dilihat dan dipegang 

langsung. Begitu juga dengan para finalis yang mendapatkan merchandise. 
Melalui merchandise tersebut para finalis merasakan dampak dari mengikuti 

lomba “Are You 17?”. Bedasarkan hasil penelitian melalui survei, wawancara, 

studi literatur, dapat diambil solusi bahwa event merupakan media yang efektif 

untuk Aviona 

SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 
Solusi komunikasi visual yang digunakan untuk event launch perusahaan 

fotografi Aviona yaitu dengan mendesain aktivitas promosi berupa event lomba 

foto. Perancangan event lomba foto dilakukan dengan tujuan mempertahankan 

eksistensi dan menciptakan pengalaman dengan perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Konsep desain yang diangkat untuk 

event launch Aviona menonjolkan kesan muda, girlie, fun, karena event ini 

bertarget pasar anak remaja perempuan. Bentuk event launch yang dipilih adalah 

lomba foto diri sendiri alias selfie. Event lomba ini berjudul “Are You 17?”. Judul 

ini dipilih karena ditujukan untuk anak remaja perempuan, yang akan maupun 

sudah berumur 17 tahun. Nantinya foto yang dilombakan harus menyertakan 

hashtag #im17aviona, hashtag tersebut merupakan jawaban dari judul event “Are 

You 17?” itu sendiri. Para finalis akan mendapatkan goodie bag yang berisi 

merchandise seperti kaos, pin, gantungan kunci, kotak pensil, penggaris, notes, 

dan penghapus. Sedangkan para pemenang akan mendapatkan goodie bag 

serta sesi foto gratis di studio Aviona. Menurut Landor (Life Long Learning, 

Universitas Ciputra,2014) ada 4 tahapan untuk menciptakan brand experience. 
Tahap pertama yaitu discovery, dimana target pasar mengetahui produk atau 
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jasa untuk pertama kalinya. Tahap kedua yaitu active searching, dimana target 

pasar mulai aktif mencari tahu lebih dalam tentang informasi suatu produk atau 

jasa. Tahap ketiga yaitu hands on, dimana target pasar sedang membeli atau 

menerima produk atau jasa perusahaan tertentu. Tahap keempat yaitu after sale 
yaitu saat target pasar sudah membeli produk atau jasa tertentu dan 

mengeluarkan pandangan tentang baik buruknya produk atau jasa tersebut, 

dapat berupa pujian atau komplain. Pada tahap pertama, yaitu discovery Aviona 

akan membuat poster dan brosur yang akan ditempel serta disebar di sekolah 

menengah atas Surabaya, dan mengunggah video singkat di youtube dan 
instagram. Pada tahap kedua, yaitu active searching Aviona akan mengunggah 

poster ke media sosial seperti facebook, instagram, dan website untuk 

menampilkan informasi detil tentang lomba. Pada tahap ketiga, yaitu hands on 

ketika para 50 finalis dan 3 pemenang mengikuti lomba, dan mendapatkan 

goodie bag yang berisi merchandise, serta pengalaman sesi foto bersama 

Aviona. Melalui goodie bag dan merchandise tersebut para finalis dapat 

memegang langsung dan menggunakannya. Sedangkan melalui sesi foto 

bersama Aviona, para pemenang dapat merasakan langsung proses pemotretan 

di studio Aviona. Tahap keempat, yaitu after sales adalah video singkat tentang 

kesan dan pesan mengikuti lomba “Are You 17?” dari para finalis dan pemenang. 

Berikut beberapa desain final pada media promosi: 

1. Poster (A3)  
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2. Brosur (A5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Goodie Bag (Tas Souvenir), Gantungan kunci dan Pin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

4. Kotak pensil dan alat tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Botol minum dan kaos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Album foto mini dan Kemasan CD 
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7. Desain pada halaman media sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 

Suatu perusahaan yang sudah berjalan tetap memnbutuhkan media promosi 

event sebagai penunjang eksistensi dan menjaga kepercayaan terhadap 

customer. Event yang diadakan suatu perusahaan harus berkaitan langsung 

dengan target market tanpa melupakan trend atau kegiatan fenomena yang 

terjadi saat itu. Event menjadi salah satu kegiatan promosi yang efektif, karena 

masyarakat dapat secara langsung terlibat. Dalam hal ini perusahaan fotografi 

Aviona yang sudah berumur dua tahun ingin meningkatkan eksistensi 

perusahaan. Sehingga kegiatan promosi sangat dibutuhkan. Untuk itu 

perancangan media komunikasi visual untuk event launch perusahaan fotografi 

Aviona dilakukan. Bedasarkan hasil penelitian melalui survei, wawancara, studi 

literatur, dapat diambil solusi bahwa event merupakan media yang efektif untuk 

meningkatkan eksistensi perusahaan. 
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