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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah acara Vespa World Days di Bali 

tahun 2020. Namun promosi acara tersebut belum terlihat secara luas bahkan belum 

sama sekali dilakukan oleh penyelenggara acara yang menyebabkan acara tersebut 

dipertanyakan kebenarannya dan keberadaannya. Untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, maka penulis melakukan perancangan promosi acara Vespa World Days 

di Bali tahun 2020, Penulis merancang materi promosi yang menggabungkan 2 

(dua) elemen eksotis yang dimiliki oleh Bali dan Vespa yang bertujuan untuk dapat 

diketahui dan dihadiri oleh para pecinta Vespa nasional serta manca negara.  

 Penulis merancang promosi acara Vespa World Days di Bali dengan 

menggunakan mix media  dimana menggabukan teknik fotografi dan teknik digital 

imaging yaitu college photo yang tujuannya untuk dapat menggabungkan 2 (dua) 

elemen eksotis yang dimiliki antara Bali dan Vespa, sehingga promosi yang 

ditampilkan mempunyai keunikan dibandingkan dengan promosi acara Vespa 

dunia pada umumnya. 

 Selama perancangan dilakukan, penulis menggunakan media digital seperti 

website official, social media dan digital ads banner yang bertujuan untuk 

mencakup target audiens secara luas seperti pecinta Vespa manca negara serta 

nasional, namun media cetak tetap dibuat untuk media utama tersebut. 
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5.2. Saran 

Pada perancangan promosi acara Vespa World Days di Bali tahun 2020, penulis 

banyak mendapatkan pelajaran. Hal yang paling penting adalah serta penentuan 

target audiens yang sesuai. Target yang sudah ditentukan dapat dijadikan sebuah 

strategi, baik promosinya serta visualnya. setelah target tepat sasaran, maka pesan 

yang akan disampaikan kepada audiens dapat diterima dengan baik.  

Penulis menyarankan kepada peserta tugas akhir berikutnya untuk dapat 

merencanakan dan menggunakan waktu dengan baik, supaya perancangan dan 

laporan perancangan dapat terselesaikan tepat waktu serta memilih topik tugas 

akhir yang sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki, hal tesebut akan 

mempermudah dalam pencarian data serta pengerjaan tugas akhir. 
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