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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarakan masalah yang terjadi di Euis Salon & Spa :

1) Euis Salon & Spa pada awalnya belum mempunyai cara

mempublikasikan bisniya kepada khalayak umum, maka disini penulis

sangatlah penting mencari sebuah konsep agar suatu stationary yang

penulis buat untuk mempublikasikan Euis Salon & Spa akan menjadi

sebuah stationary yang kaya akan pesan dan tidak terlihat seperti hasil

yang tidak bertujuan atau tidak memiliki maksud apapun.

2) Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis akan membuatkan

beberapa stationary untuk Euis Salon & Spa,antara lain :

a) Katalog

Katalog adalah alat publikasi yang digunakan perusahaan

sebagai cara untuk mempromosikan produk dan layanan mereka.

Grafis memungkinkan berbagai macam perusahaan untuk

menginformasikan kepada calon pelanggan dan pelanggan yang

sudah ada tentang harga dan fitur produk mereka dalam rangka

untuk mendorong penjualan mereka.

b) Mug

Mug adalah gelas minuman yang berbahan dasar keramik

dengan hiasan yang berbentuk gambar dan tulisan di disain sendiri

sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Fungsi mug sangatlah

banyak bisa sebagai mug souvenir, hadiah, promosi, koleksi,

pajangan, dan masih banyak lagi.

c) Kartu Nama

Kartu nama adalah sebuah keharusan bagi seorang

profesional. Dengan kartu nama, seseorang membuka diri bahwa

dirinya siap mengeksplorasi peluang. Karena itu, kartu nama vital

untuk memperluas jaringan. Kartu nama adalah strategi marketing
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kita kepada semua orang. Seorang profesional wajib memiliki

kartu nama. Kartu nama hendaknya diberikan kepada siapa pun

yang berhasil kita jumpai dan memiliki kepentingan dengan kita.

Keuntungan : Kartu nama dapat berperan penting untuk berbagi

informasi kontak secara cepat dan mudah. dengan selalu

membawanya setiap saat untuk menggunakannya ketika

dibutuhkan.

d) Pin

Pin merupakan salah satu media promosi alternatif untuk

usaha atau instansi anda. mempunyai fungsi yang sederhana,

mudah di bawa dan tahan lama, tidak mudah rusak atau pudar.

dengan biaya yang cukup efisien dengan fungsi yang efektif.

e) Spanduk

Spanduk dapat diartikan sebagai media penyampaian

informasi, banyak perusahaan menggunakan spanduk sebagai

media iklan dalam mempromosikan produk perusahaanya, karena

spanduk sangat fleksibel dan ekonomis.

f) Nota

Nota adalah tagihan yang menunjukkan jumlah yang harus

dibayar oleh pembeli kepada penjual. Tidak ada bentuk standar

atau gaya faktur dan karena itu dapat dirancang sesuai dengan

persyaratan dari penjual. Hal ini dapat disiapkan dalam tiga atau

lebih salinan seperti yang dipersyaratkan oleh pihak yang

bersangkutan.

g) Kalender

kalender kita gunakan sebagai pengingat untuk mengatur

jadwal kegiatan kita, dilain kata kalender juga dapat kita gunakan

sebagai media komunikasi pemasaran atau promosi dari suatu

produk dan ini tidak bisa dianggap remeh.



61

h) Brosur

Brosur adalah selembaran kertas yang berisi tentang profil

dan informasi produk baik perusahaan, organisasi dan lain

sebagainya.

i) Desain Outlet

Desain Outlet adalah suatu perancangan atau bayangan

tempat penjualan dimana yang sangat di perlukan oleh suatu

instansi atu usaha.

3) Keuntungan menggunakan media publikasi stationary ini di Euis Salon

& Spa adalah dapat memperkenalkan Euis salon & Spa beserta

produk-produk yg di sediakan oleh Euis Salon & Spa kepada khalayak

umum.

2. Saran

Jika Euis Salon & Spa ingin menggunakan media publikasi stationary

maka yang harus di persiapkan adalah :

1) Dana

Biaya Total:

Katalog : Rp.100.000,00

Mug : Rp.25.000,00

Kartu Nama : Rp.20.000,00

Pin : Rp.10.000,00

Spanduk : Rp.50.000,00

Nota : Rp.40.000,00

Kalender : Rp.50.000,00

Brosur : Rp.8.000,00

Desain Outlet : Rp.8.000,00

Jadi berdasarkan uraian biaya-biaya yang akan dikeluarkan di atas,

maka Euis Salon & Spa harus menyediakan dana Rp. 311.000,00 ( tiga

ratus sebelas ribu rupiah).
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2) Percetakan atau printing yang di rekomendasikan

a) EKA GRAFIKA

Alamat : Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Telp : 0717-424245.

b) HITAM PUTIH

Alamat : Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Telp : 0717-435727.

c) KAMETA

Alamat : Jl. Jelutung N0.1 Pangkalpinang Hp : 081373838786.

d) BUANA GRAFIKA

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 95 Pangkalpinang.

3) Maintenance / Perawatan

Semua produk yg disarankan kepada Euis Salon & Spa dapat di

lakukan perawatan dengang cara:

a) Jauhkan dari Air terutama untuk produk catalog, kartu nama,

pin, nota, kalender, brosur, desain outlet.

b) Jauhkan dari cahaya matahari yang berlebihan karena ini akan

mempercepat umur pelapukan atau akan cepat kusam ini di

utamakan untuk produk Spanduk.

4) Cara menyebarluaskan produk publikasi

a) Katalog

dapat di lakukan dengan cara penyebaran katalog pada target

market yang tepat, misalnya dalam seminar, pameran yang sesuai

dengan target market.

b) Mug

Dapat di lakukan dengan cara meletakanya sebagai hiasan atau alat

menjamu pelanggan sebagai tempat minuman pelanggang.

c) Kartu nama

Kartu nama hendaknya diberikan kepada siapa pun yang berhasil di

jumpai dan memiliki kepentingan dengan Euis Salon & Spa.

d) Pin

pin dapat di sebarkan melalui pelanggan yang telah mengunjungi

Euis Salon & Spa.
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e) Spanduk

Produk ini dapat di letakan di depan outlet Euis Salon & Spa atau

juga dapat di letakan di tempat reklame yang sudah di sediakan

oleh pemerintah.

f) Nota

Nota di sediakan sebagai media yang berfungsi untuk tagihan yang

menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli kepada

penjual,jadi produk ini hanya di sebarkan kepada pelanggan yang

telah melakukan pembayaran pada Euis Salon & Spa.

g) Kalender

Fungsi kalender ini sebagaimana yang telah di jelaskan di atas

yaitu sebagai media pengingat untuk mengatur jadwal kegiatan

tetapi kalender juga dapat di gunakan sebagai media publikasi

karena kalender ini bukan hanya terdapat tanggal, bulan, & tahun

saja di dalamnya tetapi sudah di hiasi dengan berbagai foto

kegiatan yang terjadi di Euis Salon & Spa, jadi produk ini hanya di

letakan di outlet Euis Salon & Spa saja.

h) Brosur

dapat di lakukan dengan cara penyebaran brosur pada target

market yang tepat, misalnya dalam seminar, pameran, atau sebar

brosur di kompleks perumahan yang sesuai dengan target market.

i) Desain Outlet

Media ini hanya di letakan di Outlet saja sebagai media tambahan

saja.


