We Make

Changes

www.gagasstudio.com

Arif Firmansyah
Founder

Branding usaha sangat dibutuhkan untuk kegiatan usaha di dalam sebuah perusahaan. Karena hal
tersebut dapat menciptakan Brand awareness sehingga dapat memikat perhatian para customer.
Gagas Studio ada untuk mewujudkan hal itu. Kami berkarya dengan ide kreatif, konsep yang
tertata dengan baik dan berorientasi dengan hasil yang maksimal. Kami hadir di sisi anda untuk
mendukung para pengusaha Indonesia. Sebagai fasilitator untuk mendukung keinginan anda.
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TENTANG
KAMI
“Sebaik-sebaik kalian adalah
orang yang diharapkan kebaikannya
dan sedangkan keburukannya terjaga.”
- HR. Tirmidzi

TENTANG KAMI
Gagas Studio dibentuk pada Januari 2020. Dimana kami berawal dari Gagas Design yang sudah
berjalan dari tahun 2011. Kami berkarya sebagai vendor untuk corporate dan pelaku UMKM
se jabodetabek. Kami fokus pada layanan jasa desain, cetak, dan prmosi BTL (Below The Line).
Seiring berjalannya waktu kami tumbuh sebagai Tim solid yang terdiri dari tenaga dan
kreatifitas. Kami terus berupaya untuk membuat perencanaan branding, promosi, kemasan
produk, UI, Web Design, 2 & 3 D Design, Photo dan Videography. Kami memberi anda lebih
banyak pilihan untuk membangun scale up usaha anda. Kami akan terus berupaya untuk itu.

FILOSOFI
Simbol yang kami pilih adalah “Pesawat Kertas”
1

Berawal dari kertas
putih kosong,
lembaran rata tanpa
konsep.
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Lipatan Pertama

Lipatan Kedua

Lipatan Ketiga

Lipatan Keempat

Mempunya arti
penyamaan visi dan
dasar kerjasama.

Keseimbangan antara
brief yang kami
terima dengan
pengajuan konsep
yang kami utarakan.

Mempunyai makna
proses eksekusi,
pengerjaan dan
pematangan
konsep.

Pesawat kertas siap kami
lesatkan. Pesawat Kertas adalah
cerminan Anda sebagai klien.
Sedangkan kami adalah angin
yang membawa usaha Anda
terbang ke atas.
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BICARA MIMPI
Izinkan kami untuk mengutarakan impian kami
 Target kami di tahun 2022, kami menjadi bagian dari berkembang suksesnya pelaku
usaha mikro di Indonesia
 Target kami di Tahun 2025, kami adalah perantara, faktor penentu, fasilitator dalam
rangka memperkenalkan produk-produk UMKM Indonesia di Asia Tenggara
 Target kami di Tahun 2030, kami akan menjadi satu dari lima pelaku Industri kreatif
palihg berpengaruh di Asia Tenggara

TIM & SKILL
Team kami terdiri dari kumpulan anak
muda yang kreatif dan berikhtiar untuk
senantiasa mengasah ide-ide inovatif
dalam mengemas karya dengan gaya
out of box. Kami menghargai segala
proses dari mencatat, merangkum, dan
menikmatinya. Kami sangat berorientasi
terhadap hasil (Target oriented)

Graphic Designer
2&3D

Animator,
Web Designer

Bekerja adalah salah satu cara untuk bribadah, mendekat kepada yang maha kuasa.
Dengan prinsip taat kami menjunjung
tinggi norma-norma dalam akad kerja.
Menjaga amanah dan kepercayaan klien
serta mempersembahkan yang terbaik dari
apa yang kami bisa. Pola itu yang kami
terapkan dalam hubungan kerja ini.

Account Executive,
Research
& Development

5

Copy Writer
& Translator

Photo &
Videographer

LAYANAN KAMI

Packaging Design

Graphic Design

Kami akan riset apa saja
kebutuhan dan penerapan
desain kemasan yang Anda
butuhkan. Kami paham betul
kemasan adalah faktor terbesar
boomingnya produk di pasar.

Main power, produk unggulan kami.
Kami berkomitmen memberikan
konsep segar, respon cepat,
adab yang baik, sampai hasil desain
yang punya daya saing tinggi.

Social Media Management

UI (User Interface) Design

Percayakan konten sosial media
bisnis Anda pada Tim kami.
Konten adalah king! Namun managemen
yang konsistenlah yang akan merebut pasar

Permintaan Anda untuk pembuatan
aplikasi mobile Android dan iOs,
develop/maintenance website bisnis,
sosial, portal berita, organisasi,
dan lain-lain.

WHAT WE DO

Photo & Videography

Printing
One Stop Service!
Tidak hanya desain, kami pun
melayani jasa cetak, digital sampai offset,
in door maupun out door. Kualitas bersaing,
serta layanan antar dengan kurir pribadi.

Konten foto & video (bersifat visual)
jauh lebih cepat dan mudah untuk
diserap customer. Dengan SDM, pengalaman,
dan peralatan mumpuni, kami siap!

KEUNGGULAN KAMI
One Stop Service

Layanan Konsultasi

Harga Bersaing

Save Your Time! Percayakan kepada kami
Dari Branding, proses mencetak, layanan
antar dan promosi. Kami akan membantu
melesatkan usaha anda.

Anda tidak sendiri. Kami akan memaksimal
kan hingga terciptanya branding cerdas.
Bersama kita wujudkan brand awareness
pada customer anda.

Anda bisa sesuaikan dengan budget .
Sortir paket mana yang anda butuhkan
Dapat juga dengan opsi custom, bebas.
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KLIEN
KAMI
“Tunaikanlah amanah kepada orang
yang engkau dipercaya
dan jangan khianati orang
yang telah mengkhianatimu.”
- HR. Ahmad

CORPORATE

Merupakan sebuah kehormatan saat anda memilih kami. Gagas Studio dapat memberikan layanan
desain dan excellent service di item lain yang membantu brand anda melesat tajam.
Sejak tahun 2011 kami rutin berkarya menjadi vendor andalan dari beberapa Perusahaan Komersil,
Media, Laboratorium Penelitian, Kementerian, Badan dan Organisasi Sosial.
Hasil yang kami kerjakan untuk para client kami adalah Branding (Logo, Graphic Standard Manual,
Company Profile, Web Design, Stationary), Promosi (Above The Line/ATL, Below The Line/BTL,
Promotools Event dan Launching Produk, Sosial Managament), Kemasan Produk, Cetak dan User
Interface (UI) Desain, develop aplikasi mobile Android atau iOs.
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UMKM

Kami menegaskan bahwa GAGAS Studio PRO UMKM. Usaha Mikro sampai menengah menjadi
prioritas dan fokus kami dalam mempraktekkan ilmu. Jangan pernah ragu untuk melangkah dan
melebarkan sayap bersama kami. Kami menawarkan paket UMKM yang ramah budget , jasa
konsultasi, branding, dan promosi gratis serta riset yang terukur (UX/User Experience) guna
membantu naik kelasnya usaha anda.
Pada tahun 2019, kami mulai menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
dan Jaringan pengusaha mikro dari OKE OCE juga gerilya menjaring bisnis kecil seputaran area
Jabodetabek (Jakarta Bogor Tanggerang Bekasi).
Diantara yang kami kerjakan dari list klien diatas adalah Branding (Logo dan Stationary), Promosi
(Below the Line/BTL, Social Media Managament) Kemasan produk, perangkat booth portable,
semi permanen, permanen, interior desain, hingga cetak material promosi.

9

PORTFOLIO
“Dan (sungguh beruntung) orang yang
memelihara amanah dan janji.”
- QS. Al Mu’minun : 8

PORTFOLIO

Logo

Graphic Standard Manual

BRANDING

Company Profile

Profile Video

Stationery

Catatan :
Temukan portfolio kami
dalam bentuk video
di website :
www.gagasstudio.com
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PORTFOLIO

Flyer

Billboard

PROMOSI

Booth

Banner

Poster

Merchandise
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GAGAS Studio siap membantu anda dari segi promosi. Above the line (ATL) dan Below The
Line (BTL) Anda bisa mengkonsultasikannya kepada kami dan rencanakan pergerakan anda
secara akurat.
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PORTFOLIO

Feeds

Brand Ambassador

PROMOSI

Video Ad

HD Foto Produk
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Digital Imaging

PORTFOLIO

Botol

Standing Pouch

KEMASAN

Sticker

Karton

Kaleng

Plastik

Kemasan adalah faktor terpenting, yang bantu menarik minta beli konsumen. Kemasan yang
dirancang dengan serius dan terkonsep memiliki daya saing tinggi di pasaran. Kualitas produk anda
harus naik agar tidak tergerus persaingan yang bergerak cepat dan tepat. GAGAS Studio menawarkan
konsep dengan berkualitas eskpor untuk scale up bisnis anda. Tipe kemasannya antara lain adalah
sticker label, standing pouch, botol, kaleng, karton, dan lain sebagainya.
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PORTFOLIO

Apps

UI & WEBSITE DESIGN

Web Design

Info Grafis

Icon

gagasstudio

121

114k

421

posts

followers

following

GAGAS Studio
Advertising & Branding
Agensi Periklanan
“We Make Changes”
Graphic Design | Social Media Management |
FB & IG Ads | Photo & Videography |
+6281294291741
bit.ly/2RN10tJ

New

TESTIMONI

INFO

CARA

DISKON

TESTIMONI

PRICE LIST
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CARA ORDER

PROMO

GIVE AWAY

TESTIMONIAL
“Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi manusia.”
- HR. Ahmad

TESTIMONIAL
Dr. Angela. P

Maria Chandra

Marketing & Product Manager
KalGen DNA

Product Manager PT. Eisai
“GAGAS Studio is one of the best creative
talents I have ever come across - topped
with an excellent attitude and work ethic.”

“KalGen DNA relies on GAGAS Studio unique
approach and creative talent when it comes to
preparing proposals and marketing packages
to its clients. Working with GAGAS Studio has
always been a gratifying experience. The
extraordinary presentations give KalGen DNA
an edge against our competitors."

“Good Job GAGAS Studio!!“

Rachman Gifar

Andhika Patria

Owner Pro Reliant

CEO PT. Sungai Sail Air Merah
General Contractor

“GAGAS Studio was able to work with a
complex team of technical professionals and
able to deliver on a vision for a key client. We’ll
definitely be working with the group in the
future... Jazakallah Khairan!!"

“Saya merekomendasikan Anda semua
untuk ambil paket Corporate Branding dari
GAGAS Studio. Pelayanannya cepat, ramah,
designernya punya opsi-opsi bagus. Yang
pasti saya tidak kecewa, terimakasih banyak
GAGAS Studio.”

Stiawan Budi Santoso

Jan Livia Tiu

Owner AGATA Konveksi

Owner Ayana Cakes

“Semenjak saya mempercayakan kegiatan
promosi saya ke GAGAS Studio, penjualan
saya semakin lancar. Usaha konveksi saya
tambah dikenal customer luas dari berbagai
kalangan, ini di luar ekspektasi saya. Semoga
berkah selalu untuk GAGAS Studio.”

“Saya pernah kecewa dengan vendor desain
sebelumnya, harga tinggi tapi tidak dibarengi
dengan kualitas yang bagus, proses pengerjaanya juga makan waktu lama. Hal ini tidak saya
temui di GAGAS Studio, designernya paham
betul selera saya, sudah tahu betul harus apa,
dan kasih saya ide-ide brilliant, KEREN!!!”

Ada 2 quotes yang menjadi pedoman bagi kami :
“Pilar kepemimpinan itu ada lima : perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati
janji, senantiasa memberi nasihat dan menunaikan amanah.” (Imam Syafi’i)
“Aku ditunjuk untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah
yang terbaik di antara kalian.” (Abu Bakar Ash-Shiddiq)
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KONTAK KAMI
Alamat
Jl. Gongseng Raya No. 57 RT. 01 RW. 10 Cijantung,
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770 - Indonesia
Website
www.gagasstudio.com
Email
info@gagasstudio.com
Social Media

@gagasstudio

@gagaspacks

@gagasstudio
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SCAN ME

