




About Us

Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
periklanan dan publisitas.

Periklanan, dalam lingkup menyusun strategi dan 
menentukan penggunaan platform media yang 
digunakan untuk beriklan agar mencapai hasil optimal.

Publisitas, kami bekerja dalam melayani dan memenuhi 
permintaan partner kami, baik dari sisi perencanaan 
hingga pelaksanaan event.

Kami telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan 
di Indonesia, termasuk pemerintah; membantu partner 
kami untuk mencapai tujuan mereka.

Terutama dalam kegiatan aktivasi perusahaan/
organisasi, kami menghasilkan berbagai karya sesuai 
dengan kebutuhan spesifik partner kami.



“
Visi

Kami berdedikasi 
menciptakan 

lingkungan dengan 
determinasi tinggi 
dalam pelayanan 
dan pemenuhan 
kepuasan partner 

kami

VISION & MISSION



Misi

Dibentuk dan dilandasi dengan pemikiran kreatif
Muda, berbakat, dan bersemangat.

Membangun periklanan yang efektif dan efisien
Menciptakan pesan periklanan yang menguntungkan.

Menyusun perencanaan strategis
Menjangkau target pasar yang tepat, terukur, dan efektif.

Optimisasi penggunaan media terpilih
Mengorganisir penggunaan media baru dan media lama 
untuk mencapai target secara optimal.

Memahami permintaan dengan tepat
Menjunjung tinggi permintaan Anda, karena acuan tetap 
pada kepuasan Anda.

VISION & MISSION



OUR SERVICES

Periklanan
Adalah salah satu cara praktis untuk membantu 
memperkenalkan produk terhadap konsumen tingkat 
akhir.

Media Buying

Kami membantu Anda dalam memilih platform atau media 
paling tepat/jitu yang digunakan untuk beriklan.

TV Radio

Print Out-of-
home



OUR SERVICES

Aktivasi
Adalah bentuk dari publisitas, bertujuan menciptakan 
hubungan yang kuat antara brand dan penggunanya.

Event Product
Launching

Event 
Campaign M.I.C.E

Press
Conference

Running
Organizer



OUR WORKS



Bintaro Jaya
Half Marathon

Bintaro Jaya Half Marathon 
adalah sebuah kegiatan 
yang diselenggarakan oleh 
pihak-pihak independen 
(termasuk PWM) bekerja 
sama dengan Bintaro 
Jaya - sebagai pihak yang 
menyediakan areal atau 

Running
Organizer

kawasan berlangsungnya 
event lari dan maraton 
tersebut.

Execution: Seluruh aspek 
tertangani dan terantisipasi - 
baik dalam aspek publisitas 
dan aspek dukungan medis.



HUT ANTV

Merupakan salah satu event 
terbesar yang diadakan 
oleh ANTV sebagai acara 
perayaan hari ulang tahun 
ke-25. HUT ANTV jatuh 
pada bulan Maret 2018, dan 
diselenggarakan di Jakarta.

Execution: Berfokus pada 
setiap detil acara, dan 
memastikan agar setiap detil 

Event
Organizer

telah disiapkan dengan 
matang. Tentunya, sebuah 
event besar melibatkan 
berbagai pihak, dan yang 
menjadi tantangan ialah 
menjaga setiap pihak yang 
terlibat tetap sinergis.



Bela Negara

Bela Negara adalah sebuah 
event berlokasi di Manado, 
Sulawesi Utara. Bela Negara 
diselenggarakan oleh 
Kementerian Pertahanan 
dengan tujuan sebagai 
sarana hiburan bagi 
komunitas-komunitas lokal.

Event
Organizer

Execution: Memprioritaskan 
hiburan bukan berarti 
melupakan setiap detil 
acara. Setiap sudut, setiap 
detil harus tetap diutamakan 
demi kelangsungan acara.



Stop Radikalisme
NKRI Damai

Stop Radikalisme NKRI Damai 
bertujuan ingin membimbing 
dan memberikan pengarahan 
kepada setiap lapisan 
masyarakat, mengedukasi 
soal radikalisme, dimana 
setiap radikalisme tersebut 
memiliki kecenderungan 
terhadap hal-hal negatif.

Execution: Sebagai sebuah 
acara edukasi, tentunya 

Event
Organizer

kita tahu bahwa minimnya 
ketertarikan masyarakat 
terhadap acara tersebut. 
Sehingga, mengharuskan 
kami untuk lebih agresif 
terutama dalam hal 
publisitas; memanfaatkan 
berbagai pilihan platform 
untuk dapat menyentuh 
target audiens secara tepat 
dan luas.



Astindo Travel
Fair - Macao Gov

Event
Organizer

Merupakan gelaran acara 
travel fair, dimana rutin 
diselenggarakan dalam 
rangka mengajak dan 
menawarkan para traveler 
dengan berbagai pilihan 
wisata tur ataupun tiket 
pesawat pulang-pergi. 
Umumnya, penyelenggaraan 
acara bertempat di Jakarta 

Convention Center dan 
dihadiri oleh lebih dari 
100.000 pengunjung dalam 
kurun waktu 3 hari

Execution: Memprioritaskan 
pada kepuasan pengunjung; 
baik dari sisi penataan booth 
dan dekorasi.



Kejutan ANTV Event
Organizer

Kejutan ANTV adalah sebuah 
acara yang termasuk ke dalam 
rangkaian acara menuju HUT 
ke-25 ANTV. Kejutan ANTV 
merupakan acara hiburan 
musik dengan kolaborasi 
bersama artis dangdut dan 
pop tanah air. Sebagai partner 
ANTV dalam melaksanakan 
kegiatannya tersebut, kami 
mendukung pelaksanaan 

acara pada tanggal 3 dan 4 
Februari.

Execution: Pelaksanaan 
yang meriah adalah 
sebuah keharusan. Dengan 
pelaksanaan yang diadakan 
pada dua tempat yang 
berbeda, membutuhkan 
tenaga dan fokus yang 
ekstra.



Media Buying

Radio

TV



Out-of-home

Media Buying



MEDIA PARTNERS



OUR CLIENTS





PUTRA WIJAYA
MEDIATAMA
18 Office Park 22th Floor, Suite E, F, G
Jalan TB Simatupang No. 18, Kebagusan
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12520


