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TUGAS 4: MEMBUAT MATERI PROMOSI CETAK 

 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Mengetahui perbedaan jenis-jenis materi promosi 

 Menuangkan ide dalam materi promosi  

 

Pendahuluan 

Barbagai macam cara untuk menawarkan produk dan jasa kepada konsumen, salah satunya adalah 

menggunakan Katalog, brosur dan flyer. Materi promosi ini dapat dicetak maupun disebarkan secara 

online. Untuk kepentingan pameran, biasanya materi promosi ini dicetak secukupnya dengan 

memperhatikan estimasi pengunjung pameran yang hadir.  

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer  

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 VP dan anggota departemen berdiskusi untuk mencari perbedaan antara katalog, 

brosur dan flyer. Masing-masing anggota dapat membawa contoh-contoh materi 

promosi tersebut dari perusahaan nyata. Putuskan untuk membuat jenis materi 

promosi yang sesuai dengan kebutuhan penjualan baik secara online maupun saat 

pameran. Catatan: VCI menyelenggarakan kompetisi untuk Katalog dan Brosur 

terbaik, pelajari rubrik penilaian untuk mendapatkan penilaian yang baik.  

15’ 

2 VP dan anggota departemen berdiskusi dan melakukan hal-hal berikut: 

 Kumpulkan dan pilihlah informasi apa saja yang ingin ditampilkan dalam materi 

promosi. Pastikan bahwa informasi-informasi dasar harus ditampilkan dalam 

materi promosi (nama dan gambar produk, harga, spesifikasi, dsb).  

 Pelajari bahwa pencantuman informasi dari masing-masing jenis materi promosi 

dapat berbeda-beda.  

 Tim dapat berdiskusi tentang tren yang dapat digunakan sebagai tema materi 

promosi 

 Diskusikan dengan departemen marketing mengenai diskon yang dapat 

diterapkan dalam materi promosi.  

 Buatlah desain awal materi promosi dalam kertas kosong, Anda dapat 

menambahkan catatan-catatan menggunakan  

30’ 

3 Buatlah desain materi promosi menggunakan software yang Anda kuasai seperti 

Ms.Word, MS.Publisher atau software lebih lanjut seperti Corel Draw, Adobe 

Photoshop atau Adobe inDesign. Anda mungkin memerlukan waktu beberapa hari 

sampai desain ini selesai. Pastikan mataeri promosi yang sudah final dikonversi ke 

dalam format PDF.   

55’ 

4 Untuk menguji kefektifan materi promosi yang telah dibuat, mintalah karyawan 

departemen lain untuk melihat dengan panduan pertanyaan berikut: 

Brosur 
1. Apakah cover depan menarik pembaca untuk membaca lebih lanjut? 
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2. Apakah konsistensi desain di semua halaman terjaga? 
3. Apakah semua informasi yang dibutuhkan calon pembeli untuk membuat 

keputusan membeli tersedia? 
 
Katalog 
1. Apakah desain katalog  “menjual” dari cover depan? 
2. Apakah katalog memuat nama perusahaan? 
3. Apakah katalog berisi informasi yang menggambarkan perusahaan anda dan 

kontak perwakilannya? 
 
Flyer 
1. Dapatkah pembaca menangkap pesan flyer anda dengan sekilas? 
2. Apakah flyer anda menggunakan kata-kata yang efektif dalam menyampaikan 

pesannya? 
 

 

Output 

 Materi promosi katalog, brosur dan flyer 
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