
PROSES KREATIF



Apa yang akan kita pelajari hari ini?

 Sosial Marketing perspective

 Brand

 Alur membuat pesan kreatif

 Target market

 Target audience

 Consumer insight

 Memformulasikan pesan yang efektif



SOCIAL MARKETING PERSPECTIVE

 Mengembangkan seluruh proses kerjanya dari perspektif BRAND

 Menembangkan pemahaman massa dalam perspektif CONSUMER

Masyarakat “Menentukan” sendiri hidupnya…

SEPERTI MEMBELI BAJU DI MALL

Jualan apapun prinsipnya sama
Termasuk Jualan Produk (ide) kesehatan



Membuat Promosi Kesehatan
“STOP MEROKOK”

Apa yang Anda lakukan ?

Film ?
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Membuat Promosi Kesehatan
“STOP MEROKOK”

Apa yang Anda lakukan ?

Cari ide

Membuat Slogan



Membuat Promosi Kesehatan

“STOP MEROKOK”

Produk (program/ide/gagasan)

Brand Essence Consumer Insight

Landasan Strategi Promosi

What to say  Pesan
How to say  Kreatif, ide, tone & manner
Where & when to say  contact point  media/aktivitas



Dari mana kita mulai ?
Ada problema sosial kesehatan

Ketidaksesuaian

Penyebabnya

Pesan Marketing

PRODUSEN   IDEAL -------- REALITA    KONSUMEN

Strategi
Menyampaikan

Informasi ------- Keyakinan

Komunikasi mengubah tingka laku

Dengan cara mempengaruhi

Pengetahuan, sikap dan keyakinan audience



CONSUMER 
INSIGHT

Pengaruh (di bawah sadar) yang 

mengarahkan tingkah laku

Digali dari kehidupan consumer 

(target audience)

Target Market (TM) Target Audience (TA)

Remaja 12-18 tahun
Pendidikan SLTP-SLTA
Urban, modern, dll

Di-orang-kan

Dio 17 tahun, siswa SMU kelas dua

Tinggal di kota, ibukota propinsi

Berasal dari keluarga kecukupan, meski tidak berlebihan

Pengen melakukan yang terbaik buat dirinya, tapi tidak selalu

bisa, khususnya dalam pergaulan sosialnya (“anak gaul”)

Suka menikmati film dan lagu-lagu terkini. Di hati kecilnya ada

Keinginan jadi seperti artis

dst 

Mendingan Mati daripada “Gak Gaul”



CONSUMER 
INSIGHT

Mendingan Mati daripada “Gak Gaul”

FUNGSI

Manfaat maupun makna

DIFERENSIASI

Dibandingkan hal sejenis

KEPRIBADIAN

Diandaikan sebagai orang

OTORITAS/KREDIBILITAS

Alasan untuk percaya

PERSONIFIKASI TARGET AUDIENCE

Dio 17 tahun, siswa SMU kelas dua, tinggal di kota, ibukota propinsi, 

berasal dari keluarga kecukupan, meski tidak berlebihan

Pengen melakukan yang terbaik buat dirinya, tapi tidak selalu

bisa, khususnya dalam pergaulan sosialnya (“anak gaul”)

Suka menikmati film dan lagu-lagu terkini. Di hati kecilnya ada

Keinginan jadi seperti artis

dst 

Brand 
Essence

















“Lebih enak kalau udah sah”


