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Ada dua tipe pemahaman yang umum di
Indonesia mengenai Digital marketing.
Pertama, menganggap website dan
digital marketing hanya digunakan untuk
branding, tidak bisa menghasilkan
penjualan. Kedua anggapan bahwa
dengan memanfaatkan digital marketing
dan web, penjualan mereka akan MEROKET
secara instan. Sayangnya kami yakin,
keduanya salah besar

- Marketlab
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01.
Introduction

Setelah 5 tahun bergelut dibidang Digital Marketing,
kami seringkali bertemu dengan UMKM maupun UKM
yang berkonsultasi mengenai Digital marketing. Dari
pengalaman tersebut, kami menemukan ada dua
pemahaman mengenai Digital Marketing.
1. Kelompok pertama, menganggap internet / digital
marketing, tidak bisa diaplikasikan ke semua jenis
usaha, kalaupun bisa tidak menunjang kebutuhan
sales / penjualan, hanya branding.
2. Kelompok kedua, yang menilai digital marketing
terlalu sederhana, mereka beranggapan setelah
membuat website atau beriklan secara otomatis
omset langsung membludak.
Namun kedua pemahaman tersebut kurang tepat.
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Sudah banyak bisnis yang berkembang sangat pesat
setelah memanfaatkan media digital, dibuktikan dengan
intensitas penjualannya yang begitu tinggi, artinya
objective sales itu sangat mungkin didapatkan. Di sisi
lain, keberhasilan tersebut tidak sertamerta diperoleh,
karena pada proses nya sangat banyak yang harus
dikerjakan,
Ketidakberhasilan

digital

marketing

bisa

jadi

disebabkan produknya belum tepat, pasarnya belum
tepat, marginnya terlalu kecil, desain iklannya kurang
menarik, penawarannya kurang menarik, websitenya
belum mumpuni dan banyak lagi, hingga tombol “beli
sekarang” yang kurang menyala warnanya pun menjadi
faktor

penentu

keberhasilan

ketika

melakukan

pemasaran menggunakan media digital. Ya, betul,
banyak sekali yang harus dikerjakan.
Tidak ada usaha yang mustahil untuk dikembangkan
dengan digital marketing, semua jenis usaha sangat
bisa meroket, namun pada proses nya tidak ada jalan
singkat untuk menuju puncak, banyak sekali faktor
teknis dan data yang perlu dipelajari untuk mewujudkan
nya. Banyak orang yang sudah berhasil, sekarang kah
giliran anda?
Perkenalkan kami Marketlab sebuah agensi digital marketing yang akan menemani
perusahaan anda untuk survive dan berkembang di era Digital marketing. Gap kemampuan
UMKM dan UKM terhadap keilmuan dan cara kerja dunia digital marketing, menjadi concern
dari Marketlab. Kami memiliki keyakinan, Marketlab dapat membantu UMKM dan UKM untuk
melangkah masuk ke dunia digital marketing. Bersama-sama kita akan bekerjasama untuk
meningkatkan bisnis anda agar dapat berkembang, bersaing dan tetap diperhitungkan.

#WeCreate #WeCollaborate
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Mengapa pemanfaatan
Digital Marketing itu
penting ?
Salah satu faktor penentu keberhasilan pemasaran adalah :
a. Jangkauan terhadap audiens yang tepat
b. Besarnya potensi target market (audiens)
Dalam era digital yang semakin berkembang, platform sosial media
merupakan media untuk menjangkau audiens (sebagai target market)
secara efektif dan efisien. Fleksibilitas data dan sasaran didukung dengan
meningkatnya jumlah pengguna sosial media di seluruh dunia, khususnya
di indonesia.

Sekitar 56% atau 2,42 milyar di antaranya sudah mendapatkan akses
internet. Dan tepat separuhnya, yakni sekitar 2,14 milyar penduduk telah
menggunakan sosial media. penggunaan sosial media meningkat sebesar
9,8 persen dalam rentang Januari 2019 hingga Januari 2020. penetrasi
internet di Indonesia masih berada di angka 64 persen dengan total
pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang. Dari populasi yang besar ini,
peluang nya sangat besar untuk melakukan penetrasi pasar di online
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Indonesia merupakan peringkat ke-3 dunia yang peningkatan pengguna
internetnya bertambah 17% per-tahun (sekitar 25,365,368 pengguna).

Dalam satu hari, durasi rata-rata pengguna dalam mengakses internet di
Indonesia adalah 7 jam 59 menit, dengan durasi akses sosial media dan
platform e-commerce selama 4 jam 46 menit dan memasuki perngkat 8
besar Dunia.
Selama rentang waktu tersebut, 98% diantaranya memanfaatkan sosial
media, dan platform e-commerce (termasuk didalamnya website dan
search engine) untuk mencari, mengenali dan membeli produk atau jasa
yang mereka butuhkan.
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Data Digital 2020 menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan setidaknya
ada 8 orang dari 10 orang pengguna internet yang dalam satu bulan
membeli produk atau jasa secara online paling tidak satu kali.

Nilai transkasi melalui penjualan digital selama rentang Januari 2019 Januari 2020 adalah :
a. 71,9 triliun rupiah untuk produk fashion,
b. 70,9 triliun rupih untuk produk elektronik dan media,
c. 47,6 triliun rupiah untuk produk makanan, hingga yang terkecil
d. 1,7 triluin rupiah untuk produk musik digital dan games.
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Berdasarkan data diatas, sudah dapat dibuktikan bahwa potensi
penjualan,

ketersediaan

audiens

dan

efektifitas

pemasaran

dalam

menjangkau audiens tersedia pada platform digital. Sehingga strategi
pemasaran harus mulai digiring ke ranah digital (digital marketing) agar
dapat terus berkembang dengan memanfaatkan potensi target market
yang sangat besar dan terus meningkat, baik di Indonesia maupun di dunia
secara umum.

Source :
https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
https://wearesocial.com/digital-2020
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Our Clients
Sejak 2019, Marketlab telah menjalin hubungan
yang erat dengan beberapa brand lokal

Bring Your Happiness
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Mari bergabung dan rasakan
pengalaman seru berkolaborasi
“WE CREATE, WE COLLABORATE”
Siap meroket?
KLIK DISINI UNTUK MELESAT BERSAMA KAMI

02.
Market
Booster

WE CREATE,
WE COLLABORATE

Kenapa harus
memakai
Digital
Marketing?

Di jaman yang serba digital, mayoritas audience
memanfaatkan

paltform

digital

untuk

kebutuhannya.

Menjadi

kewajiban

memenuhi

bagi

sebuah

bisnis/usaha untuk melakukan aktifasi digital agar
dapat diakses dengan mudah oleh audience. Termasuk
lini pemasaran, agar maksimal dalam menjangkau
target market sehingga tidak tertinggal dan mampu
bersaing di industri yang kian ketat.

Apa manfaat
dari Market
Booster?
Apa itu Market
Booster?

MARKETLAB

Meningkatkan awareness audience terhadap brand.
Meningkatkan traffic atau kunjungan pada situs brand
yang bertujuan untuk meningkatkan potensi penjualan.

Layanan pembuatan, pengelolaan dan analisa iklan
atau kegiatan promosi menggunakan platform digital.
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Kenapa pilih Marketlab ?
Sebagai digital marketing agency, Marketlab
sudah berpengalaman menangani banyak klien
khususnya di bidang fashion dan apparel.
Dengan latar belakang pengalaman lebih dari lima
tahun di bidang digital marketing, tujuan kami
sangat jelas, yaitu membantu growth bisnis umkm
dengan aktivasi di dunia digital advertising.
Min duration 3 months and
Get discount 15% for 1 year subscription (1st time offer)

MARKETLAB
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BASIC

5.000.000

Subscription Class

RP.

PER MONTH

SILVER

11.000.000

RP.

PER MONTH

GOLD

15.000.000

RP.

PER MONTH

MARKETLAB
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a)

Ads Manager
BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

BASIC

SILVER

GOLD

Yes / Min
Weekly

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Max
30
Million

Unlimited

Unlimited

DEDICATED AD ACCOUNT
1 klien 1 dedicated ad account sesuai
dengan identitas perusahaannya

ADS CAMPAIGN MANAGEMENT
Menerima request, menjalankan,
start / stop, membuat laporan dan
optimalisasi ads klien

FREE INTEGRATION PROCESS
Melakukan integrasi semua akun, add
account kepada : website, akun IG,
akun FB page, dll

b)

Ads Payment Method

TOP UP IN ADVANCED
Pembayaran untuk tagihan ads
dibayar di awal

CREDIT / DEBIT CARD
Pembayaran tagihan iklan berkala
menggunakan masing-masing
credit card

ADS SPENT LIMIT
Maksimal spent iklan dalam 1 bulan

MARKETLAB
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c)

Campaign Objective
BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

No

Yes / 15
/ Month

Yes / 15
/ Month,
Revisi

No

No

No

BRAND AWARENESS
Fokus untuk memperkenalkan brand
pada audience

TRAFFIC / CONSIDERATION
Fokus untuk meningkatkan traffic
audience ke website / instagram brand

CONVERTION / SALES
Fokus untuk mencari sales atau
buyer / klien

d)

Campaign Asset

FREE COPY WRITING
Copywriting dalam iklan disiapkan
oleh Marketlab

FREE ADS DESIGN CREATIVE
Gambar / motion dibuat oleh
Marketlab (asset dari klien)

ADD ON DESIGN GRAPHIC
1.000 K/ MONTH
Jasa tambahan, berlangganan
pembuatan konten iklan . Per bulan
mendapat 15 set / 30 - 45 images ratio
design ads.

MARKETLAB
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e)

Platform / Placement

FACEBOOK ADS
Iklan ditayangkan di platform Facebook

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

No

No

Yes

WHATSAPP ADS
Iklan ditunjukan ke platform Whatsapp
Mesengger

INSTAGRAM ADS
Iklan ditayangkan di platform
instagram

ALL FACEBOOK GROUP
Iklan ditayangkan di platform grup
facebook

GDN ADS
Iklan ditayangkan di platform gambar
Google

SEARCH ADS/ SEM
Iklan ditayangkan di platform
pencarian Google

YOUTUBE ADS
Iklan ditayangkan di platform Youtube

PPC RETARGETING ADS
Iklan ditayangkan di seluruh portal

EMAIL MARKETING
Iklan ditayangkan di platform Email
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f)

Reporting
adalah laporan campaign yang sudah
berjalan

KPI PERFORMANCE
Laporan pemakaian dana serta hasil
laporan metrix iklan

ONLINE MARKETING RESEARCH

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Weekly

Weekly

Daily

Weekly

Weekly

Daily

Laporan analisa audience

BEST SELLER ANALYTIC
* NEED WEBSITE
Laporan produk terbaik dan saran
skema iklan

STRATEGI PLANNER
Saran mendalam untuk strategi iklan
guna meningkatkan brand dan
penjualan

STANDART SUPPORT
Layanan konsultasi via email sesuai
antrian tiketing

DEDICATED PERSONAL
SUPPORT
Mendapatkan personal handler
untuk berkomunikasi mengenai
semua hal tentang iklan klien

REPORT TIME FRAME
Waktu laporan

REQUEST NEW CAMPAIGN
Slot request untuk membuat
campaign baru

MARKETLAB
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g)

Add On Benefit
Discount

BASIC

SILVER

GOLD

15%

25%

35%

15%

15%

25%

15%

15%

25%

ADD ON WEBSITE PRICE
Potongan harga untuk tambahan
layanan website di Marketlab
(biaya deployment)

ADD ON SOSMED ARRANGER
Potongan harga untuk tambahan
layanan Instagram arranger di
Marketlab

ADD ON PHOTOGRAPHIC
Potongan harga untuk tambahan
layanan penyediaan konten foto dan
editing di Marketlab

MARKETLAB
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03.
Website
Creator

WE CREATE,
WE COLLABORATE

Subscription Class

Building & Deployment Fee
BASIC

2.000.000

RP.

SILVER

3.500.000

RP.

GOLD

5.000.000

RP.

Subscription Rate / Month
BASIC

1

RP. .000.000

MARKETLAB

SILVER

1.250.000

RP.

GOLD

1.600.000

RP.
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Kenapa harus
memakai
Website ?

Dijaman yang serba digital, audience pasti melakukan
aktivitas di dunia digital dan anak muda selalu mencari
cara paling instan. Temasuk mencari informasi hingga
pembelian mereka ingin melakukannya secepat dan
semudah mungkin dan itu semua saat ini bisa dilakukan
melalui internet. Sehinga dapat dipastikan setiap usaha
yang tidak melakukan aktifasi di dunia digital akan
tertinggal, dikarenakan tidak mudah di akses oleh
audience. Pada akhirnya bisnis tersebut akan lambat
untuk berkembang dan kian tertinggal di industri yang
kian ketat.

Apa manfaat
untuk Brand?

Meningkatkan kredibilitas audience terhadap brand
anda karena memiliki website yang berkualitas. Selain
itu mampu menampung traffic / kunjungan pada situs
brand dan juga dapat meningkatkan potensi penjualan
online.

Apa itu Website
Creator?

MARKETLAB

Layanan ideasi, pembuatan, serta pengelolaan website

WEBSITE CREATOR | PAGE 21 - 42

a)

UI & UX 1 - 2

STANDARD TEMPLATE
DESIGN

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

10

15

30

25

100

Unlimited

Template

Template

Customize

Template

Customize

Cuztomize

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes /
Basic

Yes /
Basic

Yes
(Customize)

Ada 3 template pilihan gratis

FULL CUSTOMIZE TEMPLATE
DESIGN
Template design bebas pilih yang ada di
marketplace max price 50 USD

FREE UPLOAD PRODUCT
Product awal yang diupload oleh ML

PRODUCT CAPACITY
Kapasitas website menampung produk

HOME PAGE STYLE
Mockup / tampilan home banner

CATEGORY PAGE BANNER
Design banner tiap kategori

HOW TO ORDER BANNER
Page informasi cara belanja
di website klien

NAVIGATION & MENU BAR
Navigasi bar dan menu bar

HEADER & FOOTER
Tampilan header dan footer website

MARKETLAB
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a)

UI & UX 2 - 2
BASIC

SILVER

GOLD

Yes /
Basic

Yes /
Basic

Yes
(Customize)

3

5

15

No

Yes (1)

Yes (2)

3

5

20

3 Hal,
1 Image

3 Hal,
2 Image

3 Hal,
3 Image

1

2

3

CHECKOUT
Halaman pembelian di website,
basic = standard template, customize,
diperbolehkan diatur sesuai request

EARLY PAGE
Jumlah halaman awal yang disediakan

ADVANCED LANDING PAGE
Landing page spesifik produk

FREE DESIGN
Jumlah design gratis jasa yang
diberikan

REVISI DESIGN
Jumlah revisi yang diterima setelah
tayang 1

FREE MONTHLY BANNER
Jumlah banner gratis yang dibuat
oleh Marketlab
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b)

Notification Integrated

FREE EMAIL AUTO SENDER
Gratis layanan notifikasi via email

FREE WHATSAPP AUTO SENDER

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Gratis layanan notifikasi WA

FREE SMS AUTO SENDER
*LIMITED
Product awal yang diupload oleh ML

FREE MOOTA AUTO RECON
Gratis layanan sistem pembacaan
transfer buyer to brand (on website)

FREE COD SYSTEM
Sicepat melalui Clodeo

FREE SHIPPING KURIR MODULE
Gratis layanan sistem penghitungan
seluruh ongkir kurir di indoneia

EMAIL BISNIS
Pembuatan email sesuai domain
website klien
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c)

Service & Maintenance

FREE MAINTENANCE HOURS
/ MONTH
Jumlah layanan jam maintenance
/ bulan

FREE HOSTING

BASIC

SILVER

GOLD

2

3

5

Yes

Yes

Yes

Basic
Ticketing

Basic
Ticketing

Dedicated

BASIC

SILVER

GOLD

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Gratis hosting

CUSTOMER SUPPORT
Layanan bantuan seputar website.
Tipe tergantung paket yang diambil

d)

Integration & Analytic

FACEBOOK ADS PIXEL
Pemasangan tracker pixel
facebook di website klien

GOOGLE ADS ANALYTICS
TRACKER
Pemasangan tracker google
di website klien

ADDITIONAL TRACKER
Pemasangan tracker lainnya
di website klien

MARKETLAB
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04.
Social Media
Arranger

WE CREATE,
WE COLLABORATE

Subscription Class
BASIC

SILVER

GOLD

• 15 konten per bulan
(desain / foto / motion) +
5 Stories

• 26 konten per bulan
(desain / foto / motion) +
10 Stories

• 30 konten per bulan
(desain / foto / motion) +
30 Stories

• Pembuatan jadwal
penerbitan konten

• Pembuatan jadwal
penerbitan konten

• Pembuatan jadwal
penerbitan konten

• Design sesuai
personality brand

• Design sesuai
personality brand

• Design sesuai
personality brand

• Optimasi dengan
business page

• Optimasi dengan
business page

• Optimasi dengan
business page

• Pengelolaan konten,
caption dan hashtag

• Pengelolaan konten,
caption dan hashtag

• Pengelolaan konten,
caption dan hashtag

• Terhubung ke facebook
page

• Terhubung ke facebook
page

• Terhubung ke facebook
page

• Laporan bulanan

• Laporan bulanan

• Laporan bulanan

• Gratis promote ads
selama 10 hari
copywriting revision

• Gratis promote ads
selama 20 hari
copywriting revision

• Gratis promote ads
selama 20 hari
• Gratis foto produk 10
images
• Moodboard revision
• Copwriting revision

RP. 2.850.000
PER MONTH

MARKETLAB

RP. 3.500.000
PER MONTH

RP. 5.000.000
PER MONTH
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Apa itu Social
Media Arranger?
Social media arranger adalah layanan jasa
manajemen sosial media yang meliputi ideasi,
pembuatan konten grafik, pembuatan copywriting,
penjadwalan, posting, serta reporting.
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Apa yang Marketlab lakukan
sebagai rekan bisnis anda?
1. Kami mendesain, membuat dan mengelola bisnis anda. Anda
akan memiliki platform bisnis digital yang menjanjikan
2. Kami mengemas setiap konten bisnis anda secara kreatif
3. Kami menargetkan brand awareness dan perluasan target pasar
4. Kami mempromosikan bisnis anda secara efektif dan optimal.
Bisnis anda akan semakin dikenal dan menguntungkan
5. Kami memberikan laporan komperehensif guna kemajuan bisnis
anda

Mari bergabung dan rasakan
pengalaman seru berkolaborasi
“WE CREATE, WE COLLABORATE”
Siap meroket?
KLIK DISINI UNTUK MELESAT BERSAMA KAMI

05.
Resume
Klien

Bring Your Happiness
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1. Dean’s Collection - https://deanscollection.co.id/
Setelah lebih dari 9 tahun berkecimpung di dunia fashion hijab wanita, 2019 menjadi tahun
yang baru untuk Dean’s. Tetap dengan ciri khasnya yang mengekspresikan keindahan dan
perpaduan kemewahan di setiap produknya, Dean’s secara konsisten mendorong para wanita
untuk lebih percaya diri dalam berbusana. Dean’s siap melengkapi gaya hijab wanita di acara
formal maupun sehari-hari dengan produk yang variatif, material yang nyaman serta
berkualitas. Semua itu adalah komitmen Dean’s untuk selalu memberikan yang terbaik pada
konsumen. Bisa dilihat di instagram Dean’s, disini
https://www.instagram.com/deanscollection/
Karya kami : Marketlab membantu Dean’S Collection dalam strategi penentuan produk, target,
hingga persona brand, untuk tetap bersaing dan berkembang dalam persaingan yang ketat di
lini penjualan fashion wanita.

2. Defrou - https://defrou.id/
“Feel The Journey, Feel the Sophisticated Appeal”
Sebuah kalimat yang menggambarkan bagaimana Defrou ingin mengiringi setiap langkah dan
perjalanan wanita. Defrou mengerti betapa esensialnya sepatu menjadi daya tarik wanita, atau
bagaimana sepatu dapat mengubah hidup seseorang, layaknya Cinderella dengan sepatu
kacanya. Defrou hadir untuk menjawab semuanya. Koleksi cantik Defrou mulai dari sendal,
heels dan mules shoes akan memberikan fashion statement untuk ootd formal maupun
sehari-hari. Cek Instagram Defrou untuk melihat koleksinya disini
https://www.instagram.com/defrou.id/
Karya kami : Marketlab menyadari, persona yang ingin dibangun Defrou sebagai pilihan sepatu
yang menarik, nyaman dan terjangkau. Kolaborasi yang menarik dalam penentuan produk,
harga jual, jenis platform dan iklan yang ditayangkan, untuk menguatkan identitas Defrou dalam
persaingan yang ketat di lini penjualan sepatu wanita.
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Bring Your Happiness

3. Yippee - https://yippee.id/
“Bring Your Happiness”
Brand tas lokal asal Bandung ini bertekad untuk membawa kebahagiaan dalam fashion tas
yang dipakai konsumen. Variasi desain tas Yippe bisa dilihat disini
https://www.instagram.com/yippeebags/ , melengkapi ootd sesuai kegiatan harianmu. Mau
backpack, sling bag maupun waist bag, dengan desain simple dan dinamis, semua ada,
semua dengan kualitas bahan terbaik dan harga yang terjangkau. Tasnya unisex, jadi gak perlu
khawatir salah mix-and-match dengan gaya kamu.
Karya kami : Marketlab membantu Yippee untuk terus bertumbuh. Pemilihan produk unggulan,
penetapan harga jual dan skema promo yang menarik, agar dapat terus bersaing.

4. Ammarkids - https://ammarkids.net/
Mengedukasi anak sejak dini tentang Islam dan membentuk akhlak yang baik pastilah menjadi
keinginan setiap orang tua. Ammarkids berusaha mewujudkannya dengan desain unik dan
bermakna di setiap pakaian yang diluncurkannya. Pengetahuan tentang nama tokoh, kota
Islam, maupun kalimat-kalimat baik lainnya menjadi reminder untuk orang tua agar senantiasa
mengimplementasikan Islam di setiap sendi kehidupan putra-putrinya. Dengan produk kaos
dan tas yang terbagi atas desain Ikhwan dan Akhwat, fashion anak akan selalu modis namun
tetap nyaman. Kunjungi Instagram Ammarkids disini
https://www.instagram.com/ammarkids_net/
Karya kami : Marketlab membantu Ammarkids dengan pembuatan website sebagai platform
penjualan multi kategori (reseller dan retail), riset market dan penayangan iklan yang ditujukan
untuk membuka pasar yang lebih luas.
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5. Wj Sneakers - https://wjsneaker.com/
Selama hampir 6 tahun menggeluti industri manufaktur footwear, WJ Sneakers berhasil
membuktikan bahwa brand sneakers lokal alias Made in Indonesia tidak bisa dianggap remeh.
WJ Sneakers tahu masyarakat Indonesia tertarik pada brand sneakers lokal, untuk itu mereka
berkomitmen untuk membuat brand sepatu sneakers dengan model yang variatif, material
yang nyaman dan high quality serta pemasarannya yang mampu menjangkau berbagai
daerah. Tidak perlu ragu lagi untuk memilih sneakers lokal, buktikan dengan mengecek
Instagram mereka disini https://www.instagram.com/wjsneakers.id/ . WJ Sneakers is what you
need.
Karya kami : Marketlab membantu WJSneakers untuk memperjelas perspektif dalam memilih
strategi pemasaran sneakers yang kompetitif dengan penguatan identitas local brand. Kami
membantu Wj sneakers untuk keluar dari pertarungan harga di Marketplace, dengan
meningkatkan brand value melalui pendekatan local pride

6. Hammerstout Denim - https://hammerstoutdenim.com/
Brand fashion lokal asal Bandung ini menjawab kebutuhan fashion pria yang ‘anti-ribet’,
karena Hammerstout menonjolkan produk yang lengkap, mulai dari kaos, sweatshirt, jaket,
celana jeans dengan berbagai model, topi, tas bahkan kaos kaki dengan model yang simple
tapi up-to-date, semua one-stop-shopping dalam satu platform. Untuk kualitas, Hammer
Stout Denim juga tidak main-main. Mereka berkomitmen untuk memberikan material terbaik di
setiap produknya karena kenyamanan dalam beraktivitas menjadi prioritas mereka. Cek galeri
mereka disini https://www.instagram.com/hammerstoutdenim/
Karya kami : Marketlab membantu Hammerstout Denim dalam menbangun dan me-maintain
sebuah website yang keren dari sisi tampilan juga mumpuni sebagai wadah penjualannya yang
kian meningkat.
MARKETLAB
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7. G-Good Stuff
Mendedikasikan diri untuk para urban explorer Indonesia yang menyukai aktivitas outdoor,
G-GOOD Stuff menghadirkan tas-tas keren untuk melengkapi fashion Ggoodfriends sejak
tahun 2013. Desain tasnya memiliki berbagai fitur yang multifungsi, menjawab kebutuhan
traveller agar aman dan nyaman saat melakukan perjalanan. Koleksi lengkap G-GOOD Stuff
seperti sling bag, sling pouch, messenger bag, travel bag, chest pack, backpack hingga
carrier, bisa dilihat disini https://www.instagram.com/ggoodstuff/ . Tidak cuma untuk pria, tas
G-Good Stuff juga cocok untuk wanita. Go Everywhere with G-Good
Karya kami : Marketlab mencoba menampilkan kepribadian G-Good yang sederhana namun
berkualitas, berjiwa petualang dan peduli pada pengguna dalam websitenya. Karena mata
adalah jendela hati, dan hati akan tertarik pada yang menarik.

8. Interlook
“Sit back and relax, biar Interlook yang mendesain rumah ternyamanmu.”
Menawarkan jasa desain interior rumah, Interlook akan mendengar keinginan dan harapan
yang ingin diwujudkan dalam desain ruangan. Dibantu tim yang profesional di bidangnya,
segudang portofolio Interlook bisa dilihat disini https://www.instagram.com/interlook.co.id/ .
Interlook selalu update dengan tren desain terbaru, jadi gak perlu khawatir desain rumahmu
ketinggalan jaman. Meskipun kantor utamanya ada di Bandung, tapi Interlook bisa
menjangkau #Goodlookers di seluruh Indonesia.
Karya kami : Marketlab mendukung Interlook untuk menggeser jangkauan audiens ke dunia
digital. Dengan UX website yang sederhana, untuk mengakomodir audiens yang membutuhkan
layanan interior dan desain namun memiliki waktu terbatas. Portfolio, booking form, kontak CS
dalam satu interface.

MARKETLAB
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9. Kaula - https://kaula.id/
Bandung, 2018 menjadi langkah dimulainya perjalanan Kaula. Kaula, berasal dari kata
‘Kawula’ dalam Bahasa Indonesia yang berarti orang-orang. ‘Complete Each Other’ menjadi
harapan Kaula, agar dapat menjadikan produk fashion pria yang tidak hanya berkualitas
namun juga bermanfaat. Koleksi produk yang beragam dari Kaula bisa dicek disini
https://www.instagram.com/kaulaindonesia/ . Style casual namun tetap modis dipilih Kaula
sebagai ciri khasnya. Jaket, kaos, sweatshirt hingga topi siap menemani daily fashion kamu.
Karya kami : Marketlab menyadari kebutuhan branding Kaula yang ingin dikenal sebagai brand
yang humble namun berkelas. Website dibangun sesuai dengan karakter tersebut, dengan
membatasi kategori, mempersingkat flow transaksi, dan menyediakan interface dengan akun
instagram bagi audiens yang ingin melihat lebih intens referensi gaya pilihan mereka.

10. Setal
“Baju Kaos Punye Bangka, Kaos Kebanggaan Bangka”
Setal menjadi pioneer brand bisnis kaos di Kota Bangka yang terjun di dunia bisnis digital.
Dengan daya tarik desain kaos yang unik dan limited edition, Setal punya tempat tersendiri
bagi kalangan masyarakat Kota Bangka. Simple, modis dan mempertahankan kearifan lokal
Bangka menjadi image Setal. Kaos-kaos kerennya bisa dicek disini
https://www.instagram.com/kaossetal/ . Material bahan yang dipilih Setal untuk setiap
produknya dijamin nyaman dan berkualitas. Selain pelengkap ootd, kaos-kaos Setal juga bisa
menjadi pilihan oleh-oleh khas dari Bangka.
Karya kami : Marketlab membantu Setal untuk memperkuat brand awareness dan
meningkatkan jangkauan audiens di wilayah Bangka.
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11. CMMGBREW
Menawarkan e-liquid vaporizer lokal dengan kualitas premium, CMMGBREW sudah memiliki
nama tersendiri di kalangan perokok elektronik. CMMGBREW senantiasa berinovasi untuk
membuat varian liquid yang baru dan tentunya, berkualitas. Bisa dilihat di instagramnya disini
https://www.instagram.com/cmmgbrew_comunity/ . Dijamin nggak akan bosan karena varian
liquidnya beragam dan harga yang terjangkau.
Karya kami : Marketlab membantu CMMGBREW untuk menguatkan identitas sebagai bagian
dari komunitas pecinta vape yang berkualitas

10. Popculine
Tampil dengan gaya modern black and white dan konsep simplicity memang tidak pernah
salah. Popculine menghadirkan keunikan kata dan cerita di setiap desainnya. Koleksi
Popculine bisa dilihat disini https://www.instagram.com/popculine/ akan memanjakan mata
dan pikiran, aesthetically pleasing. Kaos, hoodie, topi, tas, kaos kaki hingga sendal serba
hitam putih kini tidak membosankan lagi. Biarkan Popculine mendefinisikan ‘mood’-mu, be
Karya kami : Marketlab membantu riset pasar dan target audiens Popculine agar dapat
meningkatkan kapasitas penjualan
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Mari bergabung dan rasakan
pengalaman seru berkolaborasi
“WE CREATE, WE COLLABORATE”
Siap meroket?
https://docs.google.com/forms/d/e/1
KLIK DISINI UNTUK MELESAT BERSAMA KAMI
FAIpQLSehZFvW7eAn
-

Istilah Penting (Market Booster)
Digital Marketing

1-2

Secara umum dapat dikatakan sebagai segala kegiatan marketing
di dalam platform digital, meliputi didalamnya website, sosial media
dan lalu lintas market, serta platform - platform lainnya yang
membentuk sebuah omni channel

Ads / Umum

Dalam dunia digital marketing secara umum traffic audience di bagi
kepada dua jenis yaitu paid traffic dan organik, dalam konteks iklan
/ ads maka maksudnya adalah paid

Campaign

Sebuah entitas terbesar dalam hirarki iklan, Berisi objective, satu
campaign dapat berisi banyak adset

Adset

Turunan campaign, disini yang diatur meliputi biaya dan audience
yang disasar serta lokasi tayang

Ads

Satuan terkecil, disini yang diatur adalah creative dan copywriting

Creative / Content

Suatu bentuk grafis berupa image / video dengan aturan tertentu
yang dapat di tayangkan pada audience

Adcopy / Copywriting

Suatu susunan kalimat dengan aturan tertentu yang dapat di
tayangkan pada audience yang menarik audience untuk melakukan
aksi

Audience / Interest
Billing

Orang-orang yang di pilih untuk melihat iklan
Pengaturan tagihan biaya iklan (spent). Bisa melalui topup saldo atau
mendaf tarkan kartu kredit / debit yang diterima f acebook

BM
Ad Account

Entitas manager tertinggi untuk mengatur multi ad account
Akun yang mewakili sebuah identitas dan tempat dimana campaign di
jalankan

MARKETLAB
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Istilah Penting (Market Booster)

2-2

Roas

Rasio perbandingan antara spent dengan purchase value

Spent

Biaya iklan yang dikeluarkan, secara umum terbagi menjadi dua
metode, spent by impression dan spent by click / CPC

Cost Per Purchase

Biaya yang ditimbulkan untuk terjadi sebuah purchase

Add To Cart (ATC)

Jumlah masukan keranjang yang tercipta di website

Cost Per Add To Cart

Biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan ATC

View Content (VC)
Cost Per View Content
Link Click
Cost Per Link Click
CTR All

Jumlah orang yang melihat suatu produk
Biaya yang dibutuhkan untuk mengahdirkan VC
Jumlah klik pada suatu iklan
Biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan click
Ratio antara jumlah impression dengan jumlah click, likes, share,
comment, dan save

CTR Link Click Through
Frequency

Ratio antara jumlah impression dengan jumlah click
Jumlah iklan tayang berulang dalam suatu
periode

Reach
Impression
CPM

Jumlah orang yang dijangkau oleh suatu iklan
Jumlah orang yang melihat suatu iklan
Biaya yang terjadi / 1000 orang
melihat iklan
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Istilah Penting (Website Creator)

1-2

Website E-COMM

Website yang digunakan untuk menjual produk atau jasa

Website Portofolio

Website yang berisi hasil kerja/karya atau dokumentasi dari sebuah
perusahaan

Fungsi Website

Sebagai wadah untuk menampung audience yang berfungsi untuk
sumber informasi (website portofolio) dan sebagai sarana untuk
transaksi secara otomatis, dimana seluruh kegiatan pembelian, pilih
barang, harga, ongkir sudah tersedia secara otomatis tanpa bantuan
penjual (website e-comm)

Page
Home Page
Kategori Page

Sebuah halaman yang ditampilkan dalam website
Halaman pertama atau tampilan awal website
Halaman yang menampilkan pengelompokan jenis - jenis produk dalam
website

Produk Page
Asset

Halaman yang menampilkan satuan produk dalam website
Bahan untuk mengisi website berupa foto / video, deskripsi, harga dll.

Katalog

Gambar foto suatu produk

Banner

Sebuah tampilan gambar / blok gambar

Header

Bagian atas suatu website, biasanya berisi menu bar dan navigasi

Footer

Bagian bawah pada website, biasanya di isi informasi alamat dan
penjelasan suatu brand

Produk / Artikel
Varian
SKU
MARKETLAB

Sebutan untuk satuan produk
Bagian dari suatu artikel yang memilliki turunan, seperti size atau warna
Nomor identitas produk
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Istilah Penting (Website Creator)
Root Tree / Kategori

2-2

Pengelompokan produk sesuai tema tertentu

Harga Normal

Harga awal sebuah produk sebelum diskon

Harga Diskon

Harga yang tertera setelah diskon

Kode Voucher

Sebuah kode spesifik yang berfungsi untuk mendapatkan potongan
harga / gratis ongkir

Setting Diskon
Kurir Module

Pengaturan potongan harga pada website
Aplikasi untuk membuat perhitungan ongkos kirim sesuai berat barang
dan lokasi pengiriman

Notif Sender

Notifikasi otomatis yang dikirimkan oleh website pada orang yang
berinteraksi

Hosting

Layanan tempat domain dan tema di simpan

Domain

Nama yang dijadikan alamat website klien

Plugin

Addon / aplikasi tambahan untuk suatu fungsi tertentu pada website

Tema

Sebuah template design UI/UX yang di pilih sebagai bakuan sebuah
website

Back-end

Halaman belakang website yang berfungsi untuk mengubah atau
mengoperasikan website

Front-end

MARKETLAB

Halaman depan website yang di lihat oleh pengguna atau pelanggan
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Istilah Penting (Social Media Arranger)
Sosial Media Arranger

Layanan jasa manajemen sosial media yang meliputi ideasi, pembuatan
konten graphic, pembuatan copywriting, penjadwalan, posting, serta
reporting

Aset

Bahan mentah berupa foto atau video yang dapat diolah menjadi
konten grafis

Konten

Produk grafis berupa foto, video atau banner yang sudah siap
ditayangkan

Copywriting
Brand Persona

Tulisan berisi muatan informasi yang disampaikan pada audiens
Penggambaran atau citra yang dibuat untuk membangun keterikatan
antara brand dengan target audiens

Laporan

Meliputi perubahan follower, engangement rate, post reaction (like,
comment dan share)

MARKETLAB
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