Bab III
Metode Pengembangan
3.1. Model Pengembangan (Konsep Desain)
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan hasil pustaka pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa IKISNAP memerlukan sebuah identitas
Brand sebagai langkah pertama yang harus dilakukan untuk lebih jauh lagi
menggencarkan upaya branding dan promosi berikutnya. Pada bab ini akan dibahas
perancangan Brand Identity untuk IKISNAP Styling yang sesuai bagi pemilik vendor
makanan generasi milenial kelas menengah hingga menengah ke atas di Surabaya
sehingga menanamkan brand attribute IKISNAP ke dalam benak target market.

3.2. Prosedur Pengembangan (Brand Verbal & Brand Attributes)
Brand Verbal
IKISNAP merupakan jasa foto makanan dengan target market pemilik vendor
makanan generasi milenial kelas menengah hingga menengah ke atas di Surabaya.
IKISNAP mempunyai keunikan yaitu efisiensi proses SOP sehingga dapat
menciptakan kepraktisan dan harga terjangkau. Efisiensi proses SOP dapat dicapai
dengan cara menggunakan metode self-service dalam melakukan pemesanan order,
serta menggunakan template-template yang sudah tersedia untuk background dan
angle foto yang diambil. Template-template tersebut merupakan konsep-konsep
background yang ada di studio. Melalui channel website IKISNAP, customer dapat
memasukkan data pemesanannya yang meliputi nama makanan, jumlah jenis
makanan, angle, background, ukuran foto, kegunaan.

Brand Attribute
Efisiensi, harga terjangkau, food photography

3.2.1. Konsep Gaya Desain
Gaya desain yang diaplikasikan dalam brand IKISNAP yaitu Flat Desain. Flat desain
merupakan ekstensi dari gaya desain minimalis dan Swiss-style yang populer pada era
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tahun 1940 hingga 1950. Flat desain ini mempunyai kesan sederhana dengan membuang
segala bentuk efek gradasi, bayangan, glossy dan lain-lain (Anindita, 2016). Gaya desain
ini dipandang mampu diaplikasikan pada brand IKISNAP karena gaya ini mendukung nilai
“efisiensi” yang merupakan brand attribute IKISNAP. Selain itu, gaya desain ini
merupakan gaya desain yang cukup terkini sehingga cocok dengan target market
IKISNAP yaitu generasi milenial.

Gambar 3.1. Mood Board Gaya Desain Minimalis
Sumber: onextrapixel.com (2018)

3.2.1.1. Palet warna
Dalam prinsip gaya flat desain, warna yang digunakan dibatasi hingga beberapa
warna saja, begitu pula dengan hue warna tersebut juga terbatas. Pergantian dari sebuah
warna ke warna lainnya menggunakan tepi yang tajam/keras dan tidak bergradasi
(Anindita, 2016). Menurut Eiseman, warna oranye bisa melambangkan keterjangkauan
harga. Sedangkan warna merah melambangkan excitement dan dinamis (Eiseman,
2013). Menurut Pucinelli, baik wanita maupun pria, secara garis besar mengindikasikan
persepsi harga yang lebih murah terhadap warna merah dibandingkan warna hitam
(Petrich, 2017).

16

Gambar 3.2. Hasil Penelitian Puccineli
Sumber: The Influence of Price Colour on Price Perception (2017)

Oleh karena itu, campuran warna merah dan oranye, yakni oranye tua dipercaya dapat
menggambarkan brand attribute IKISNAP yakni “harga terjangkau” dan “efisiensi”. Selain
dari warna tersebut, juga terdapat warna putih, abu-abu tua dan muda sebagai warna
pelengkap. Penggunaan warna merah, putih dan abu-abu ini juga berlaku terhadap
berbagai derajat shade dengan berbagai value.

Gambar 3.3. Shade Warna IKISNAP
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Berikut mood board untuk palet warna, gaya hidup, style ilustrasi yang ingin diangkat.
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Garmbar 3.4. Mood Board Gaya Hidup IKISNAP
Sumber: Multiple Website

3.2.1.2. Tipografi
Gaya flat desain tentunya menggunakan typeface yang bersifat san serif. Menurut
Mike Moser, typeface san serif cenderung lebih tidak personal dan berdasarkan
kepada efisiensi (Moser, 2013). Selain itu untuk gaya flat

(minimalist design)

utamanya menggunakan tipografi san-serif, karena san-serif jauh lebih simple
dibandingkan typeface serif (Kuan, 2015). Oleh karena itu Typeface san serif dipilih
IKISNAP untuk menjadi typeface utamanya karena dapat menggambarkan sifat
“harga terjangkau” dan “efisiensi” yang merupakan brand attribute IKISNAP.

Poppins Light
Poppins Medium
Poppins merupakan typeface san serif yang dirancang berdasar prinsip geometri,
hal ini dapat dilihat dari bentuk counter-nya. Poppins dipilih karena mempunyai
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beberapa kualitas, salah satunya yaitu dapat mendukung readibility yang baik karena
mempunyai weight yang cukup besar dan x-height yang tinggi. Menurut Robin Landa
proporsi x-height yang besar dapat meningkatkan readibility (Landa, 2016). Selain
daripada itu, bentuk counter typeface Poppins yang mirip dengan lingkaran sempurna
mengingatkan kepada komponen piring yang merupakan komponen penting dalam
food photography.
Family font Poppins terdiri atas 4 weights yang digunakan: Thin, Extra Light,
Regular, Medium. Versi Italic juga dapat digunakan untuk setiap weight. Poppins
digunakan untuk kepentingan body copy maupun font display.

Pacifico
Selain Poppins, typeface yang digunakan untuk tagline merupakan typeface
Pacifico. Typeface script digunakan karena terkesan lebih ramah dan fleksibel kepada
customer. Pacifico digunakan karena masih mempunyai nilai-nilai “efisiensi” karena
sifatnya yang agak generik walaupun bersifat script. Weight typeface Pacifico yang
digunakan hanya 1, yaitu regular.

3.2.1.3. Gaya ilustrasi
IKISNAP memerlukan elemen ilustrasi dalam brand profile-nya. Hal ini
dikarenakan banyak prosedur yang butuh untuk dijelaskan kepada konsumen terkait
pemrosesan order. Oleh karena itu, ilustrasi yang ditampilkan dalam sajian infografis
dapat mempermudah pemahaman user dan meningkatkan pengalaman user dalam
menggunakan media online IKISNAP.
Gaya ilustrasi IKISNAP merupakan gaya desain flat dengan penekanan kepada
penyederhanaan elemen ilustrasi tersebut sehingga dapat terlihat dengan jelas bidang
geometris yang merupakan “bahan baku” elemen ilustrasi tersebut. Berikut beberapa
contoh penerapan gaya ilustrasi yang ingin diangkat.
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Gambar 3.5. Gaya ilustrasi IKISNAP
Sumber: Flaticon.com

3.2.1.4. Elemen desain
3.2.1.4.1. Deretan Icon IKISNAP

Gambar 3.6. Deretan Icon IKISNAP
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Elemen grafik yang digunakan berupa icon-icon ciri khas IKISNAP. Deretan icon
IKISNAP merupakan kombinasi dari icon-icon tersebut menjadi satu deret yang sering
dipakai secara bersamaan.
Elemen-elemen grafik tersebut menggambarkan props utama yang dipakai oleh
IKISNAP dalam foto-fotonya, sehingga dapat memberi kesan “food photography”.
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3.2.1.4.2. Icon-icon secara individu

Gambar 3.7. Nama-nama icon IKISNAP
Sumber Dokumen Pribadi Perusahaan

Selain dipakai dalam bentuk deretan, icon-icon tersebut juga dapat dipakai secara
individu. icon-icon tersebut yaitu Spoon & Fork, Half-Plate “K”, 7-Leaf Fern, 9-Leaf
Fern, “K” Cutter Board dan “The Cutter Board”.

3.2.2. Konsep Pemilihan Media
Sebelum menentukan media promosi apa yang paling cocok untuk brand IKISNAP,
terlebih dulu harus ditentukan dua hal, yakni: target market dan objektif kegiatan
promosi/pengiklanan (Sadat, 2009).
3.2.2.1. Target market
Target market IKISNAP yaitu pemilik vendor makanan generasi milenial kelas
menengah hingga menengah ke atas di Surabaya. Vendor makanan yang dimaksudkan
di sini yakni stan yang ada di mall-mall, toko kue/roti skala home industry dan vendor yang
ada di pujasera/food court kelas menengah. Setiap kelas ekonomi mempunyai nilai-nilai
dan cara berpikir yang hampir sama secara general (Schiffman, 2014), sehingga untuk
memutuskan bagaimana cara berkomunikasi terhadap suatu target pasar, bisa dicari
terlebih dahulu kelas ekonomi target pasar tersebut. Menurut Schiffman, ada variasi
jumlah kelas dalam penggolongan kelas ekonomi, salah satunya yaitu kategori 5 kelas
yang dapat digambarkan dengan tabel berikut.
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Atas
menengah atas
Menengah
menengah bawah
Bawah
Tabel 3.1. Kelas Sosial 5 Tingkat
Sumber: Consumer Behavior (2014)

Dari bagan tersebut, IKISNAP mengambil segmen market kelas menengah
(middle-class) hingga menengah ke atas (upper-middle class). “Kelas Menengah hingga
menengah ke atas” di sini mengarah kepada kelas sosial pemilik dari depot/vendor
makanan tersebut, dan bukan kepada target market vendor makanan itu sendiri.
“Generasi Milenial” di sini diartikan sebagai generasi yang lahir antara tahun 1977-1994
(Effendi, 2015). Berikut merupakan poin-poin yang dapat menjelaskan kebiasaan dan
gaya hidup generasi milenial kelas menengah hingga menengah ke atas di Surabaya
berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan Schiffman dan hasil observasi:
-

Pekerja profesional dengan posisi manajerial/Pemilik bisnis kecil

-

Mempunyai keinginan mempunyai barang-barang yang high-style (mewah)
namun dengan harga terjangkau

-

Aktif dalam aktifitas sosial, komunitas dan profesional

-

Kebanyakan adalah lulusan sarjana

-

Menggunakan berbagai platform teknologi mainstream seperti: youtube, LINE,
whatsapp

-

Suka bertamasya ke pusat-pusat perbelanjaan (mall) untuk menonton bioskop &
makan bersama teman/keluarga.

-

Suka membangun usaha sendiri berbasis home industry

-

Menggunakan mobil untuk beraktifitas sekitar kota

3.2.2.2. Obyektif
Menurut O-Guinn, ada 7 macam obyektif seorang pengiklan: mempromosikan
brand recall, mengkaitkan sebuah attribute kunci dengan nama merek, mempersuasi
konsumen, menanamkan preferensi kepada merk, menakuti konsumen untuk mengambil
langkah, mengubah perilaku dengan menimbulkan kecemasan, mentransformasi
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pengalaman konsumsi, mengkondisikan persepsi sosial tentang sebuah brand,
mendefinisikan citra brand (O-guinn, 2014).
IKISNAP merupakan brand baru yang menawarkan keunikan efisiensi sumber
daya sehingga dapat memberikan harga terjangkau dengan hasil yang berkualitas. Target
pengilkanan yang dibutuhkan oleh IKISNAP yaitu untuk menanamkan brand attribute
IKISNAP ke dalam benak target konsumen.

3.2.2.3. Media Promosi
Media terbagi menjadi media lama dan baru. Dalam media lama termasuk dari
televisi, radio, majalah, koran, dst, sedangkan media baru yaitu media yang mengandung
muatan interaktif seperti internet (Setya, 2012). Dalam hal ini, IKISNAP lebih cocok untuk
menggunakan media baru, karena: (1) target market IKISNAP merupakan kalangan
masyarakat yang sudah melek teknologi (2) target market IKISNAP merupakan pasar
yang sangat terspesifikasi, yaitu pemilik depot/vendor makanan.
Berdasarkan gaya hidup dan kebiasaan target market yang telah dibahas sebelumnya,
media baru yang cocok digunakan untuk mempromosikan keunikan IKISNAP yaitu:
-

Instagram. Pada era digital ini, pengelolaan akun instagram menjadi penting untuk
upaya branding dan marketing. Oleh karena itu, halaman utama instagram harus
dihias dan dikelola sebaik mungkin agar tidak hanya aestetik namun juga
fungsional. Selain post halaman utama, instagram sekarang menjadi platform
yang diminati generasi muda karena kemutakhiran informasi yang diberikan
melalui instagram story. Oleh karena itu, IKISNAP berupaya untuk menjangkau
target market-nya melalui media Instagram feeds serta instagram story.

-

Website. Website digunakan untuk sarana pengelolaan purchase order. Customer
dapat melakukan pesanan melalui form yang sudah tersedia di website IKISNAP.
Selain pemesanan, website juga berguna untuk memberi instruksi bagaimana
proses follow-up pemrosesan foto-foto tersebut lebih lanjut.

-

Infografis. Penjelasan cara melakukan pemesanan order berupa infografis yang
dapat diaplikasikan ke dalam selebaran, poster, website, dkk.

-

Mini X-banner. Generasi milenial kelas menengah kebanyakan menghabiskan
waktu weekend untuk jalan-jalan di mall. Oleh karena itu, memasang x-banner di
lokasi-lokasi strategis di mall dapat meningkatkan awareness target market akan
IKISNAP.
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-

Booklet berguna untuk upaya selling face-to-face

Booklet/Company profile.

ataupun sarana untuk penawaran kerjasama. Booklet ini berguna untuk
menampilkan portofolio yang sudah dimiliki oleh IKISNAP melalui media printed.
-

Graphic Standard Manual (GSM) atau Brand Identity Guideline. GSM digunakan
sebagai acuan untuk upaya-upaya branding di kemudian hari. GSM menjamin
konsistensi upaya branding untuk ke depannya sehingga tercipta brand image
yang terpercaya, konsisten dan mencapai tujuan.

-

Tempat CD. Tempat CD diberikan ketika memberikan hasil foto dalam bentuk CD.
Sehingga selain memberikan servis yang lebih kepada customer, tempat CD juga
merupakan alat untuk meningkatkan brand awareness IKISNAP.

-

Bolpen. Bolpen merupakan stationery yang dapat meningkatkan customer
satisfaction dan juga brand awareness.

-

Booth. Untuk bisa tampil secara tatap mata dengan target market. IKISNAP harus
mengikuti bazaar-bazaar yang biasa diadakan di mall-mall Surabaya. Desain
booth yang menarik dapat memberi kesan yang kredibel serta menarik target
market untuk mengetahui lebih lanjut.

-

Goodie Bag. Goodie bag berisikan booklet, kartu nama, infografis dan bolpen.
Goodie bag diberikan ketika melakukan penawaran secara face-to-face.
Diharapkan melalui goodie bag ini, customer dapat mengetahui lebih dalam
mengenai IKISNAP dan dapat dengan mudah melakukan pemesanan melalui
instruksi yang ditampilkan di infografis.

3.2.3. Program Media (Media & Touchpoints)

Berikut ini elaborasi implementasi program media yang telah dipilih di Bab 3.2.2., yaitu:
No
1

2

Media

Waktu

Instagram

Start

Post

2018

Mini
banner

x-

Touchpoints
Juni

JuniSeptember

(Kartu nama, September
infografis,

Toeng Market

2018

Goodie Bag Juni3

Instagram feeds

2018

Pujasera
Surabaya
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Channel Phases
Membangun

Awareness

kepada konsumen
Membangun

Awareness

kepada konsumen
Membantu
mengevaluasi

konsumen
Value

Proposition yang ditawarkan

booklet,
bolpen,
Tempat CD)
4

5

6

Booklet

Kartu Nama

GSM

NA

Bolpen

mengevaluasi

Surabaya

NA

Membantu
mengevaluasi

Surabaya

NA

yang

Menyampaikan

8

Tempat CD

NA

yang

customer Menyediakan

9

Invoice

NA

yang

10

Letterhead

NA

yang

customer Menyediakan

sarana

sarana

sudah pendukung pasca transaksi
jual-beli
customer Menyediakan

sarana

sudah pendukung pasca transaksi
jual-beli
customer Menyediakan

sarana

sudah pendukung pasca transaksi

berlangganan
11

website

∞

Google search/link

12

Booth

4 hari

Pameran/Bazaar

Tabel 3.2. Program Media
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Value

jual-beli

membeli
Untuk

Value

sudah pendukung pasca transaksi

membeli
Untuk

konsumen

Proposition kepada konsumen

membeli
Untuk

Value

Proposition yang ditawarkan

NA

NA

konsumen

Proposition yang ditawarkan

Pujasera

Untuk
7

Membantu

Pujasera

jual-beli
Memfasilitasi

terjadinya

transaksi jual-beli.
Membangun
kepada konsumen

Awareness

3.2.4. Anggaran Belanja Desain

No

Kebutuhan

Media
Brand

Identity

Guideline

Kategori

Satuan

Harga

Total

Biaya Cetak

2 buku

150.000

300.000

1 kotak
Kartu Nama

Biaya Cetak

isi

100 50.000

50.000

pcs

1

Brand Identity

Invoice

Biaya Cetak

Letterhead

Biaya Cetak

Amplop

Biaya Cetak

Infografis

Biaya Cetak
Biaya

Bolpen

Pembuatan
Biaya

Tempat CD

Pembuatan
Biaya

Stempel
2

Instagram

Pembuatan
Biaya

4.000

2 buah

10.000

20.000

2 buah

10.000

20.000

5 buah

20.000

100.000

2 buah

20.000

40.000

1 buah

50.000

50.000

lembar

1.000.000 1.000.000

2 buah

25.000

50.000

1 buah

350.000

350.000

2 buah

150.000

300.000

Biaya Cetak

1 buah

80.000

80.000

Biaya

12

operasional

bulan

200.000

200.000

Biaya Cetak
+ bahan
Biaya Cetak

Signage

+ bahan
Biaya
Bahan

Mini x-banner
website

2.000

2

1 buah

Pembuatan

Taplak Meja

4

4.000

0

Goodie Bag
Exhibition

2.000

lembar

Feeds
Backdrop

3

2

Domain
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12

Hosting

bulan
SubTotal

100.000

100.000
2.668.000

Tabel 3.3. Anggaran Belanja Desain
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

3.3. Uji Coba Produk (prototype)
Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai sebagai
dasar untuk menentukan tingkat efektivitas logo dan brand profile yang telah dirancang
dalam mencapai tujuan pengiklanan yang telah ditetapkan pada bab 3.2.2.2 :
menanamkan brand atribut IKISNAP ke benak target market. Bagian ini terdiri atas: desain
uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain)

Gambar 3.8 Sketsa Thumbnail Logo
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.9 Sketsa Thumbnail Booth
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Gambar 3.10. Tight Tissue Logo
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

28

Gambar 3.11. Final Design Logo
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Gambar 3.12. Final Design Logo Tagline Lockup
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Gambar 3.13. Media Infografis
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.14. Media Booklet
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.15. Media Instagram
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.16. Media Website
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Gambar 3.17. Media Mini X-Banner
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.18 Media Bolpen dan Goodie Bag
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

Gambar 3.19. Media Booth
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.20. Media Brand Identity Guideline
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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Gambar 3.21. Media Tempat CD
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan

3.3.2. Subjek Coba
Expert di bidang food photography yang akan menjadi sumber data primer
penelitian ini yakni:
- Pieter Frank, food enthusiast, mantan food blogger & photographer
Pieter Frank ialah pendiri akun food blogging @eatpointID di Instagram. Akun ini
berdiri pada tahun 2014, dan dirintis sebagai sumber referensi kuliner yang ada di
Indonesia. Menurut beliau, makanan Indonesia seringkali kurang diperhatikan dari segi
visual maka dari itu beliau ingin agar seluruh visual yang ditampilkan di Eat Point dapat
menarik perhatian para viewers. Dari sudut pandang tersebut beliau mulai tertarik untuk
mendalami food photography.
Expert di bidang branding yakni:
- Michael Suwandi, owner dari Gradin Design Studio
Gradin

Design

Studio

merupakan

perusahaan

di

bidang

jasa

dengan spesialisasi branding , motion graphic, dan website development. Gradin telah
berdiri sejak tahun 2010, dan merupakan re-branding dari GREENdesign pada tahun
2014. Gradin telah menangani berbagai klien dari berbagai bidang, seperti Benelli, Abadi
Group, RAIN, LA VICTOR, Sole Mio, dkk.
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- Yudhistira Wibowo, mantan branding consultant
Dulu pernah bergabung di konsultan branding di Surabaya. Di mana ia menangani
banyak bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM). Beberapa kliennya termasuk Laria Bakery,
Igor Pastry, beberapa grup hotel di Bali, Igloo Ice, perusahaan ikan di Surabaya dan
beberapa industri manufaktur.
- Denny E. Hondokusumo, owner Helobrand
Helobrand merupakan branding agency yang mempunyai spesialisasi di bidang
branding, advertising, dan digital media. Sejak didirikan pada tahun 2011, Helobrand telah
menangani berbagai perusahaan seperti Waringin Warehouse, Sari Mas Permai, NAV
Karaoke, dkk.
Extreme user, yakni target market IKISNAP:
- Randy Suatan
Randy Suatan merupakan owner dari depot Mr. Ndoetz yang berlokasi di Pujasera
Pak Edgar dan MER. Depot Mr. Ndoetz menjual berbagai macam masakan Indonesia.
- Wike Warrauw
Wike Warrauw merupakan alumni mahasiswi di Universitas Ciputra jurusan
Culinary Business. Ia merupakan pendiri dari usaha kecil spiku Spikukoe yang berbasis
di Surabaya. Expertise-nya meliputi bidang pastry bakery, dan inovasi dalam dunia
kuliner.
- Rosiana Alim
Ibu Rosiana Alim merupakan owner dari Restoran Pipe and Barrel dan Loca
Catering yang berbasis di Surabaya. Loca Catering melayani jasa Food Corner serta
Canape Table untuk acara Ulang Tahun, Home Party, Wedding, dan gathering.
Sedangkan Pipe and Barrel ialah restoran yang menyajikan Western Food yang berlokasi
di Pakuwon Mall.
3.3.3. Jenis Data
Uji coba produk ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai
sebagai dasar untuk menentukan tingkat efektivitas logo dan brand profile yang telah
dirancang dalam mencapai tujuan pengiklanan yang telah ditetapkan pada bab
3.2.2.23.3.4: menanamkan brand atribut IKISNAP ke benak target market.
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Prof. Dr. A. Muri Yusuf, metode penelitian dapat dibagi menjadi 3 yaitu
kuantitatif, kualitatif dan gabungan. Metode kuantitatif dilaksanakan secara serempak
kepada sejumlah sample, sedangkan kualitatif dilakukan secara bertahap menggunakan
pendekatan yang lebih holistik. (Yusuf, 2016). Dalam kerangka ini IKISNAP memilih untuk
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara. Hal ini dikarenakan
tujuan pelaksanaan uji coba ini yang ingin mengulas produk branding yang telah
dikembangkan. Metode wawancara dilakukan agar mengetahui ulasan dari berbagai
sudut pandang pihak-pihak yang bersangkutan dengan branding maupun lini bisnis itu
sendiri.
Wawancara

user

(Kualitatif)

photographer

food Ekspektasi target market
Review desain
Trend food photography
Strategi branding/promosi

user branding

Pengertian konsep logo yang bagus
Review desain
Ekspektasi target market
Tren brand strategy
Preferensi media promosi

Extreme user

Ekspektasi target market
Review desain
Pilihan media

Tabel 3.4. Fokus Pertanyaan
Sumber: Dokumen Pribadi Perusahaan
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