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Perancangan ini dilakukan dalam rangka pembuatan brand activation 
untuk brand  “Odyssee” di Surabaya. 

Untuk mendapatkan brand awareness dari target market, maka 
dirancanglah sebuah brand activation berbentuk event fotografi yang diadakan 
oleh Odyssee. Event fotografi ini berguna untuk memperkenalkan produk dan 
brand kepada target market. Media promosi yang dipilih dan terdapat dalam 
tugas akhir ini juga turut berperan dalam membangun brand awareness target 
market terhadap brand Odyssee.  
 
Kata kunci: Brand activation, Fotografi, Event. 

 
 

ABSTRACT 
This design is made for creating a brand activation for “Odyssee” brand  

in Surabaya.  
This photography event brand activation design is made to get the brand 

awareness by Odyssee from the target market. This photography event will be 
used to promote the product and the brand to the target market. The chosen 
promotional media in this thesis is also helping to build the brand awareness of 
Odysee for the target market. 
 
Keyword: Brand activation, Photography, Event. 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Di Indonesia, perkembangan hobi fotografi mengalami kemajuan yang pesat 
dalam satu dekade terakhir. Populasi kamera digital bertambah seperti grafik 
eksponensial2. Jenis fotografi itu sendiri sangatlah beragam, hingga saat ini, 
fotografi terspesialisasi lebih dari 20 kategori. Dari sekian banyak cabang 
fotografi tersebut, adalah dua cabang, yaitu fotografi jalanan dan fotografi 
perjalanan, atau disebut juga Street Photography dan Travel Photography. 
Definisi dari fotografi jalanan adalah fotografi yang mengkhususkan diri untuk 
mengambil gambar secara candid (tidak ditata) tentang aktivitas kehidupan 

                                                 

1 Henry Kristanto Sutjiono adalah mahasiswa pada jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas 

Ciputra. Email: hkristanto01@student.ciputra.ac.id 
2 Kristupa W. Saragih dalam Yuyung Abdi, Photography From My Eyes, hal. vi, 2012, Jakarta : 

PT Elex Media Komputindo 
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masyarakat urban, street photography memotret subjek tanpa adanya 
pengarahan3. Sedangkan fotografi perjalanan atau travel photography memiliki 
arti sebuah cabang fotografi yang mendokumentasikan gambar lansekap suatu 
daerah, penduduknya, kebudayaan, pakaian dan sejarah.  

Odyssee adalah brand yang membuat produk tas fotografi, yang 
mengkhususkan diri, untuk membuat tas kamera yang stylish dan dapat 
melindungi kamera dengan baik, untuk membantu para fotografer jalanan dan 
fotografer travel, ketika sedang hunting. Salah satu keunggulan tas Odyssee 
adalah adanya built-in universal camera battery charger untuk memberikan 
kemudahan bagi fotografer jalanan dan fotografer perjalanan sehingga mereka 
tidak sampai kehabisan baterai ketika tidak ada sumber listrik di lapangan.  

Masalah yang dimiliki brand Odyssee adalah karena masih tergolong 
sebagai brand baru, Odyssee adalah belum memiliki brand awareness. Melihat 
permasalahan ini, brand Odyssee memerlukan sebuah strategi komunikasi yang 
tepat, untuk membantu meningkatkan brand awareness dari target audience 
terhadap brand Odyssee bagi konsumen kelas ekonomi menengah keatas. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 
dapat ditarik adalah bagaimana merancang strategi brand activation untuk 
memperkenalkan brand Odyssee kepada target market? Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan strategi yang tepat untuk membuat brand Odyssee memiliki 
brand awareness dari target market. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data 
primer dan sekunder. Penelitian data primer mencakup pengumpulan data 
orisinal, yang sering kali dipatenkan, yang dikumpulkan terutama untuk 
menjawab masalah yang teridentifikasi, yang umumnya memerlukan bentuk 
wawancara tertentu dengan atau observasi tertentu terhadap audiens target4.  

Metode pengumpulan data primer yang penulis gunakan adalah, metode 
kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok5. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode 
wawancara. Metode wawancara ke narasumber di bidang retail peralatan 
fotografi (expert user), dan metode wawancara ke pengguna produk, yaitu travel 
photographer dan street photographer (extreme user).  

Teknik pengambilan sampel kualitatif yang penulis gunakan adalah teknik 
sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik menentukan sampel 
dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau 
kriteria-kriteria tertentu6. Narasumber dari penelitian ini adalah extreme user 
Bapak Wibowo Lumanto dan Ibu Dian Savitri. Sedangkan expert user adalah 
Bapak Ronny dan Bapak Tulus. 

                                                 

3 Yuyung Abdi, Photography From My Eyes, hal 10, 2012, Jakarta : PT Elex Media Komputindo 
4 Joel J. Davis, Penelitian Periklanan: Teori dan Praktik, Edisi Kedua, 2013, hal 25, Jakarta: 

Rajawali Pers 

5 Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 2012, hal 60, Bandung: 

Rosda,  
6 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, hal 72, 2014, Yogyakarta: Pustaka Baru Press 
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Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi-terstruktur, 
yaitu wawancara yang memiliki ciri-ciri: pertanyaan terbuka, kecepatan 
wawancara dapat diprediksi, fleksibel namun terkontrol, adanya pedoman 
wawancara dijadikan patokan dalam alur, aturan dan penggunaan kata, 
tujuannya untuk memahami fenomena atau masalah tertentu7. 

Metode kuantitatif yang penulis gunakan adalah menyebarkan survey online 
ke beberapa responden yang adalah target audience. Survey online 
diselenggarakan melalui internet, atau yang lebih baru, melalui telepon seluler 
responden. Survey ini biasanya diumumkan di sebuah situs web pusat, yang 
memungkinkan para individu merespons melalui komputernya atau ponselnya 
pada waktu yang dipilihnya sendiri8. Teknik sampling yang penulis gunakan 
adalah teknik sampling kuota, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan 
sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) 
yang diinginkan9. 

Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data studi literatur (sumber buku di perpustakaan, jurnal, artikel, 
ataupun internet) dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapat 
berasal dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi 
perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan 
lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah 
lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data10. 

HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 
 

Dari hasil wawancara terhadap extreme user dan expert user, serta hasil 
survey online terhadap target audience, ditemukan beberapa data seperti: 

 Target market telah beranjak ke dunia online, setiap hari, setiap saat. 

 Media social favorit mereka adalah Instagram dan Facebook.  

 Mereka mengetahui produk baru dari Internet. 

 Mereka membeli produk secara offline. 

 Mereka menyukai adanya event fotografi. 

Brand driver adalah konsep strategi branding yang digunakan oleh Landor, 
yang didalamnya terkandung brand verbal, brand attributes, dan brand visual. 

 Brand verbal adalah sebuah cerita narasi atau deskripsi singkat yang 
bertujuan untuk memberikan sebuah konteks dan memberikan makna pada 
sebuah brand. Brand verbal menjelaskan Unique Selling Prepositon (USP) 
atau yang juga dikenal dengan Value Proposition dari sebuah institusi atau 
produk, memberikan sebuah definisi tentang suatu brand dan bagaimana 
brand tersebut menawarkan sebuah janji pada konsumennya, dan 
bagaimana brand tersebut berbeda dari kompetitornya. 

                                                 

7 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal 123-124, 2010, Jakarta: Salemba 

Humanika 
8 Joel J. Davis, Penelitian Periklanan: Teori dan Praktik, Edisi Kedua, 2013, hal 347, Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). hal 

118-127, 2011, Bandung: Alfabeta  
10 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, hal 74, 2014, Yogyakarta: Pustaka Baru Press 
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 Brand attributes adalah beberapa kata kunci (keywords) yang diambil dari 
brand verbal/USP.   

 Brand visual adalah kumpulan visual yang dapat merepresentasikan kata-
kata kunci brand attributes dengan lebih spesifik. 

 Brandline adalah permainan kata yang secara langsung dapat menjelaskan 
jenis atau kategori produk. Sedangkan tagline adalah permainan kata yang 
bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan marketing. 

Odyssee adalah brand tas kamera yang berbasis di Surabaya. Dengan 
spesialisasi untuk konsumen travel photographer dan street photographer. Brand 
Attribute Odyssee adalah Reliable, Weather sealed, Retro, Comfortable, Luxury. 
Brand Visual dari Odyssee dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Brand Visual Odyssee 

Nama Odyssee sendiri diambil dari kata “Odyssey” dan diterjemahkan dalam 
bahasa perancis, menjadi Odyssee. Odyssey sejatinya adalah sebuah puisi 
Yunani, ditulis oleh Homer. Puisi ini dipersembahkan untuk Odysseus, seorang 
raja dari Ithaca. Puisi ini menggambarkan 10 tahun petualangan perjalanan 
pulang Odysseus setelah perang Troy.  

Pemilihan kata ini berhubungan dengan konsep awal dari produk, yaitu 
sebuah tas, yang memiliki jiwa petualangan, untuk menghadapi bebagai macam 
rintangan dan halangan. Penggunaan bahasa Perancis sebagai nama final, 
dimaksudkan untuk memberikan sentuhan fashion pada produk dengan gaya 
retro ini. Brand line dari Odyssee adalah never lost a moment11. Brand Verbal 
dari Odyssee adalah sebuah brand tas kamera yang didesain secara cantik dan 
stylish, yang memiliki spesialisasi dengan adanya built-in universal camera 
battery charger dan desain weather-sealed yang dapat membantu fotografer 
perjalanan dan fotografer petualangan ketika berada di lapangan. 

Analisa konsumen Odyssee dapat dirumuskan menggunakan brand audit. 
Brand audit adalah sebuah kegiatan penelitian untuk mengevaluasi brand. Untuk 
meninjau visi, misi, nilai-nilai serta kekuatan dan kelemahan dari sebuah brand, 
cara terbaik adalah dengan memenuhi harapan stakeholder. Menurut John 
Norton, Stakeholder adalah konsumen, pemegang saham, manajer, karyawan, 
distributor, dan supplier12. Stakeholder dari Odyssee adalah para distributor 
produk perlengkapan fotografi, klub-klub fotografi dan komunitas fotografi yang 

                                                 

11 Design Worksheet:Strategic Branding Version 2.0, VCD Lectures, Universitas Ciputra.  
12 Design Worksheet:Strategic Branding Version 2.0, VCD Lectures, Universitas Ciputra.  
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memiliki spesialisasi di travel photography dan street photography, supplier 
bahan baku pembuatan produk tas fotografi, serta penjahit tas kamera Odyssee 
di Surabaya. Persepsi yang ada di benak stakeholder dari Odyssee adalah 
bahwa tas Odyssee adalah tas yang reliable dan Retro.  

Penentuan segmentasi Odyssee menggunakan dasar teori VALS (Value, 
Attitude, & Lifestyles). Teori VALS (Value Attitude and Lifestyle) 
mengelompokkan konsumen menjadi 8 tipe berdasarkan sumber daya dan 
motivasi seseorang dalam memilih sebuah brand, berdasarkan faktor nilai hidup, 
cara bersikap, dan  gaya hidup mereka13. 

Berdasarkan penelitian dan analisa konsumen yang telah penulis lakukan, 
dapat ditemukan bahwa segmen konsumen Odyssee adalah Experiencers dan 
Achievers. Penjelasan tenatng kedua tipe konsumen tersebut adalah sebagai 
berikut:  

 Experiencers  
Tipe ini adalah tipe target audience Odyssee, karena konsumen Odyssee 

adalah mereka yang menyukai petualangan, kesenangan, kekinian, ‘trend’, 
menyukai sesuatu yang baru, sebagai ajang ekspresi diri. Apalagi, mereka 
memiliki jiwa petualangan (dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki 
Odyssee, yang mana memang cocok untuk mereka yang memiliki jiwa 
petualangan, yaitu street photographer dan travel photographer, tipe ini tipe yang 
cocok untuk konsumen Odyssee). Mereka merupakan tipe “self expression”, 
yang mana tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan terhadap diri 
mereka. 

Tipe konsumen Experiencers berada di komunitas fotografi maupun juga 
individu fotografi, yang memiliki kecenderungan untuk tampil beda, mereka 
membeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Mereka mencari 
produk, yang bisa mengekspresikan diri mereka. Ciri dari komunitas ini adalah 
anggota yang suka berpetualang dan bepergian, memiliki sumber daya tinggi, 
dan mementingkan kesenangan pribadi, daripada apa yang orang lain pikirkan 
terhadap diri mereka. 

 Achievers 
Tipe ini juga adalah tipe target audience Odyssee, karena konsumen 

Odyssee juga adalah mereka yang membutuhkan pengakuan dari sebuah grup 
social tertentu. Mereka suka pamer, menyukai sesuatu yang ‘prestise’ dan 
‘gaya’.serta symbol kemapanan. 

 Mereka merupakan tipe konsumen yang ingin dipandang sebagai sebuah 
pribadi yang menyandang sebuah status tertentu (dalam hal ini status ekonomi 
kelas atas). Positioning produk dari Odyssee, serta bahan tas yang terbuat dari 
kulit, juga desain yang dimiliki, semua mengacu pada tipe ekonomi kelas middle-
up, yang mana tipe achievers sendiri, adalah tipe konsumen yang suka 
dipandang, menyandang status social tertentu. Dengan memiliki tas Odyssee, 
mereka nantinya akan dipandang sebagai pribadi yang kaya, sukses dan 
berhasil di kehidupan finansial nya. Produk Odyssee sendiri yang memiliki 
kelebihan di sisi kenyamanan ketika digunakan dan penghematan waktu ketika 
sedang hunting di lapangan, tentunya akan cocok dan menjawab kebutuhan di 
lini konsumen achievers. 

Tipe konsumen Achievers berada di komunitas fotografi yang lebih 
mengutamakan ‘alat’ daripada ‘skill’. Ciri dari komunitas ini adalah anggota yang 

                                                 

13 Design Worksheet : Strategic Branding version 2.0 , VCD Lecturers, Universitas Ciputra 
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memiliki sumber daya tinggi, dan mementingkan ‘tampilan peralatan’ daripada 
skill. Bisa dibilang, mereka memiliki skill yang sedang, tetapi tidak terlalu tinggi 
juga.  

Positioning adalah persepsi dalam benak seseorang terhadap suatu brand. 
Merancang positioning dapat menggunakan teknik brand ladder. Brand 
Laddering berguna untuk merumuskan Positioning sebuah brand. Positioning 
Odyssee adalah Tas kamera berbahan kulit, yang memiliki diferensiasi pada 
built-in universal camera battery charger, kantong khusus untuk menyimpan lens 
cap, serta pouch khusus untuk meletakkan silica gel di dalam tas. 

Brand Ladder adalah sebuah teknik marketing yang diciptakan oleh 
Professor Kevin Lane Keller. Brand Laddering berguna untuk merumuskan 
positioning sebuah brand. Sebenarnya Brand Ladder terdiri atas 3 tingkatan, 
akan tetapi beberapa ahli marketing menambahkan tingkat ke-4, yaitu personal 
values yang menjelaskan motivasi pribadi yang terdalam mengenai prinsip dan 
nilai hidup seseorang14. 

Berikut pada gambar 2.3 adalah Brand ladder dari Odyssee: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Brand Ladder Odyssee 
 

Brand Ladder Odyssee berangkat dari Technical Attributes. Technical 
Attributes Odyssee adalah “Universal Camera Battery Charger”, “Genuine 
Leather Product”, dan “Retro Design”. Naik ke tahapan selanjutnya adalah 
Functional Benefits. Functional Benefits dari Odyssee adalah “Long Lasting”, 
“Reliable at the Field When Hunting”, dan “Beautiful and Stylish”. “Universal 
Camera Battery Charger”, memiliki korelasi keatas menjadi “Genuine Leather 
Product”, dan “Retro Design”. 

Psychosocial benefits yang ditawarkan adalah “Prestige, Pride”, “Hunting 
Becomes Practical and Fun”, “Save”, dan “Being Different”. Pada tingkat puncak 
dari Brand Ladder, yaitu Personal Values yang akan didapatkan adalah “Pride 
Feeling”, “Comfortable Feeling”, “Fun and Exciting”, serta “Secure Feeling”.  

                                                 

14 Design Worksheet : Strategic Branding version 2.0 , VCD Lecturers, Universitas Ciputra 
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Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Odyssee membutuhkan brand 
activation. Karena, sebagai brand baru yang didirikan pada tahun 2014 kemarin, 
Odyssee belum dikenal memiliki brand awareness dari target audience. Untuk 
mendapatkan brand awareness, dibutuhkan untuk melakukan brand activation.  

Brand activation bertujuan untuk dapat meningkatkan komunikasi terhadap 
konsumen dengan cara yang lebih baik dan tentunya komunikasi yang terbentuk 
diharapkan dapat meningkatkan posisi brand pada sebuah posisi tertentu sesuai 
kemauan perusahaan.  

Melalui survey online juga ditemukan bahwa media sosial yang paling dekat 
dengan mereka adalah Facebook, disusul dengan Instagram pada peringkat 
kedua. Mereka mengetahui akan adanya sebuah produk baru juga melalui 
website, dan berbagai macam media online lainnya. 

Salah satu cara untuk melakukan brand activation yang tepat bagi Odyssee 
adalah dengan melakukan event online. Event online untuk Odyssee antara lain 
adalah dengan membuat kontes Instagram di akun Instagram Odyssee, setiap 
tiga bulan, dengan berbagai tema yang berbeda-beda. Event lainnya adalah 
dengan mengadakan kegiatan mini seminar ataupun hunting foto yang dibuat 
terintegrasi dengan media online lainnya, seperti Facebook.  

Rencana ini juga akan didukung dengan dibuatnya website Odyssee dan 
juga kerjasama dengan berbagai macam retail partners perlengkapan fotografi.. 
Odyssee akan bekerja sama dengan retail partners seperti Sinar Bahagia, Sentra 
Digital, dan Gudang Kamera Surabaya.  

SOLUSI KOMUNIKASI VISUAL 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disusunlah konsep brand 
activation bagi Odyssee, yaitu perancangan event. Event yang akan diadakan 
ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Event hunting and competition bertemakan street photography di 
Surabaya  

2. Event online kontes di media sosial dengan media utama Instagram. 
Dilakukan setiap tiga bulan dalam jangka waktu sembilan bulan. 

3. Event final pada akhir periode rangkaian event Odyssee, yaitu event 
undian berhadiah tiket perjalanan wisata untuk dua orang menuju 
India 

Event pertama, yang berbentuk mini seminar, hunting akan dibuat 
terintegrasi dengan media sosial Facebook. Event online kedua pada media 
sosial, akan menggunakan media sosial Instagram.  

Event hunting street photography akan diadakan di House of Sampoerna 
Surabaya, pada tanggal 14 November 2015 mulai dari pukul 9 pagi, hingga pukul 
3 siang. Tujuan dari event ini adalah untuk memperkenalkan brand Odyssee 
kepada target market, serta mengaktifkan media Facebook dari Odyssee agar 
dikenal dan diketahui olah target market. Judul event ini adalah “Street Photo 
Odysseus”.  

 Event diawali dengan pendaftaran ulang para peserta yang telah membayar 
biaya hunting. Batas peserta adalah maksimal 30 orang. Disamping meja 
pendaftaran ulang, disediakan coffee break dari sponsor bagi para peserta. 
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Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak Odyssee yang berlanjut pada mini 
dari klub PSS, selanjutnya adalah kegiatan hunting di kota tua Surabaya, mulai 
dari jalan Rajawali - jalan Kembang Jepun – jalan Gula – jalan Karet kemudian 
kembali ke House of Sampoerna untuk makan siang.  

Setelah makan siang, akan ada penutup dan pengumuman lomba upload 
hasil hunting di Facebook Odyssee. Foto-foto hasil hunting peserta akan diminta 
untuk diupload di facebook Odyssee, untuk diambil tiga karya foto terbaik. Batas 
pengumpulan karya paling lambat dua minggu setelah acara, yaitu tanggal 28 
November 2015. Event ini cocok dengan tipe kepribadian target market 
berdasarkan VALS, yaitu Experiencers dan juga Achievers. 

Pemenang lomba ini akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan 
voucher diskon untuk setiap pembelian produk Odyssee. 

Sedangkan untuk event online dengan media Instagram, pemenang akan 
mendapatkan hadiah uang tunai dan voucher diskon untuk setiap pembelian 
produk Odyssee. 

Tema pertama sebagai pengenalan awal brand, adalah kontes follow dan 
upload foto yang bertemakan “Iconic Places Contest”. Peserta diminta untuk 
follow account instagram Odyssee dan mengirimkan hasil foto mereka ke alamat 
e-mail dari Odyssee. Kemudian, Odyssee akan mengupload foto-foto para 
peserta lomba. Pemenang lomba ini ditentukan dengan banyaknya like dari 
gambar peserta yang diupload.  

Tema kedua adalah kontes “Me with my Odyssee”.  Peserta diminta untuk 
foto bersama dengan tas Odyssee mereka di suatu tempat yang bersifat “travel” 
dan “adventure”. Peserta diminta untuk upload foto hasil karya mereka di 
instagram dan menyertakan hashtag (#) khusus pada foto mereka, yaitu 
#NEVERMISSAMOMENT. Gambar terbaik dan paling menarik akan 
mendapatkan kesempatan untuk direpost oleh account Instagram dari Odyssee.  

Tema ketiga adalah kontes “Odyssee’s adventure”.  Peserta diminta untuk 
memotret tas Odyssee mereka, yang sedang berada di sebuah tempat menarik, 
berbau petualangan, maupun ikonik. Peserta kemudian diminta untuk 
menyertakan hashtag (#) khusus pada foto mereka, yaitu 
#NEVERMISSAMOMENT. Gambar terbaik dan paling menarik akan 
mendapatkan kesempatan untuk direpost oleh account Instagram dari Odyssee.  

Event final penutup untuk rangkaian event Instagram Odyssee ini adalah 
event ketiga, yang memiliki nama “A Trip to India”. “A Trip to India” adalah event 
undian berhadiah tiket perjalanan wisata ke India untuk dua orang. Event ini akan 
dibuka pada tanggal 1 Agustus 2016. Pengundian kupon yang berhadiah paket 
perjalanan wisata akan dilakukan pada Sabtu, 23 April 2016. 

Kupon undian untuk event penutup ini bisa didapatkan dengan cara 
berbelanja produk Odyssee di toko retail yang telah bekerjasama dengan 
Odyssee, yaitu toko Sentra Digital Surabaya, Gudang Kamera Surabaya dan 
Sinar Bahagia Surabaya.  

Kupon undian bisa didapatkan dengan melakukan pembelian produk 
Odyssee tipe apa saja. Konsumen kemudian akan mendapatkan kupon 
sebanyak nilai total pembelanjaan produk Odyseenya. Setiap pembelanjaan 
senilai Rp1.000.000,- mendapatkan satu buah kupon undian, berlaku 
kelipatannya.  
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Konsep gaya desain yang akan digunakan pada perancangan brand 
activation Odyssee adalah gaya desain Minimalis. Gaya desain Minimalis 
merupakan salah satu pergerakan desain paling signifikan pada abad ke-20 dan 
ke-21. Bukan hanya tentang yang paling paling populer, tapi dapat dibilang 
menembus lebih dari hampir semua bidang seni atau tren desain lainnya. Semua 
hal, mulai dari desain grafis interface, desain hardware, untuk mobil, untuk film 
dan permainan, hingga ke desain web dan desain visual hari ini - semua bidang 
ini banyak dipengaruhi oleh gaya desain minimalis15.  

Gaya desain minimalis adalah gaya desain yang hanya menggunakan 
elemen penting yang akan dimuat, dengan melakukan penghilangan semua 
elemen yang tidak penting. Semua hal tadi menginspirasi munculnya gaya 
desain minimalis. Ciri khas dari desain minimalis menyebar ke berbagai elemen 
dalam mendesain, beberapa diantaranya adalah16:  

 Gaya desain flat 

 Elemen fotografis yang besar 

 Navigasi yang simpel 

 Pemilihan tipografi yang cenderung umum dan terkenal 

Gaya desain ini akan diaplikasikan pada beberapa promotional media dari 
brand activation ini, diantaranya adalah:  

 Website 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Website Odyssee 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15 Mokhov,Oleg“Minimalist Design: A Brief History and Practical Tips”, diakses dari 

http://spyrestudios.com/minimalist-design-a-brief-history-and-practical-tips/, pada tanggal 23 Mei 

2015  
16Cao, Jerry and Cousins, Carrie., “Web UI Trends Present & Future: The Elegance of 

Minimalism”, 2015, page 9, UXPin Inc. 
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Gambar 4 Facebook Odyssee 

 Instagram 

 

Gambar 5 Instagram Odyssee 

 Brosur 
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bar 6 Brosur Odyssee  

 Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Voucher potongan harga 

 Poster event Hunting dan Poster Undian 
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Gambar 8 Poster event hunting dan Poster Undian 

 T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 T-
Shirt 

 

 Kotak Undian 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Final Artwork 
kotak undian 

 Kupon 
Undian 
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Gambar 4.28 Final Artwork Kupon undian 

 
PENUTUP/ RANGKUMAN  
 

Di zaman modern ini, fotografi sudah menjadi milik setiap orang. Adalah dua 
cabang fotografi yaitu street photographer dan travel photographer. Odyssee 
adalah tas kamera yang mengkhususkan diri untuk menjawab permasalahan dan 
kebutuhan street photographer dan travel photographer.   

Sebagai sebuah brand baru yang belum genap berusia setahun (didirikan 
pada 14 Agustus 2014), Odyssee belum mendapat brand awareness dari target 
market. Untuk meningkatkan brand awareness Odyssee maka dibuatlah event. 
Event yang akan diadakan menggunakan media online sebagai media utama, 
sedangkan media offline sebagai media pendukung.  

Agar terus meningkatkan dan mengembangkan brand awareness terhadap 
brand Odyssee, dibutuhkan strategi-strategi baru dan penguasaan akan media 
promosi yang tepat untuk dapat memelihara dan mengembangkan brand 
awareness konsumen terhadap Odyssee. Partisipasi dalam event akbar seperti 
Festival Foto Surabaya 2016, FOCUS Jakarta Expo 2016, cukup disarankan bagi 
Odyssee yang sedang dalam tahap mengembangkan dan memperluas target 
market.  

Selain itu, untuk media promosi dan gaya fotografis, dibutuhkan peningkatan 
dalam segi pesan yang ingin disampaikan. Brand dan produk dari Odyssee harus 
tetap menonjol pada setiap foto-foto Odyssee. Gaya fotografis yang lebih klasik, 
lebih disarankan untuk fotografi Odyssee. Penghilangan berbagai efek artistik 
seperti lens flare juga disarankan untuk gaya fotografi Odyssee kedepannya, 
agar produk dan brand lebih menonjol.  

Disarakan pula untuk melakukan sewa beberapa model lain dari gender pria 
dan wanita, ketika melakukan sesi pemotretan produk Odyssee berikutnya. Agar 
target market tidak bosan, dan menjangkau target market sendiri, yang terdiri 
dari jenis kelamin pria dan wanita. Disarankan pula untuk melakukan sesi 
pemotretan produk yang menunjukkan kegiatan hunting berkelompok, agar 
pesan dari brand  yang menawarkan fun and exciting, dapat terkomunikasikan 
kepada target market. 
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