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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam perancangan media promosi, diperlukan observasi dan riset yang 

mendalam mengenai citra yang ingin ditunjukkan, dan pangsa pasar yang ingin 

dituju oleh sebuah perusahaan. Selain itu, mengamati media – media promosi 

milik kompetitor yang telah lebih dulu beredar di pasaran juga diperlukan, untuk 

membantu memutuskan media apa saja yang diperlukan serta mengetahui 

bagaimana cara pemasaran yang efektif.  

Selama pembuatan media promosi ini, Penulis mengetahui bahwa media promosi 

yang dimiliki oleh Flowerland Florist sangatlah sedikit, sehingga membuatnya 

tidak terlalu terlihat di antara banyaknya kompetitor yang terus bermunculan.  

 Setelah dilakukan berbagai riset dan proses perancangan, Penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut; 

1.) Dalam perancangan desain grafis, sangatlah penting bagi seorang                       

desainer grafis untuk memperhatikan elemen – elemen dan prinsip – prinsip 

desain komunikasi visual yang ada.  

2.) Media promosi adalah cara agar sebuah perusahaan dapat dikenal oleh 

masyarakat luas dan mempertahankan eksistensinya. Oleh sebab itu, sangatlah 

penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki media – media promosi dengan 

desain yang baik serta sesuai dengan citra dan pangsa pasar yang ingin mereka 

tuju.  
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3.. Selain itu, dalam pembuatan media promosi yang perlu diperhatikan bukan 

hanya penampilan visual nya semata, namun juga hendaknya sebuah perusahaan 

memilih media - media promosi yang efektif dan efisien.  

5.2 Saran 

Setelah menjalankan proses pembuatan media promosi bagi Flowerland  Florist, 

maka Penulis menyarankan kepada pihak Flowerland Florist untuk membuat 

perancangan visual dan pemilihan media – media promosi yang sesuai dengan 

citra yang ingin ditampilkan dan pangsa pasar yang dituju. Dengan perancangan 

visual yang baik dan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju, maka akan lebih 

mudah bagi sebuah perusahaan untuk bersaing di tengah pasar bersama 

kompetitor sejenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Ulang Media..., Jesica Maria, FSD UMN, 2013




