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PROPOSAL ADVERTORIAL DENTAL.ID

I. PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi, internet merupakan media yang banyak berpengaruh dalam
media periklanan yang praktis. Telah banyak keuntungan yang bisa diambil seperti
aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dalam beriklan di internet
seperti meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan
jangkauan hingga ke manca negara, meningkatkan customer loyalty,
memperpendek waktu produksi serta meningkatkan supplier management.
Dunia kedokteran gigi begitu luas terdiri dari masyarakat umum, para dokter gigi dan
mahasiswa kedokteran gigi hingga para dental store atau toko-toko yang menjual
alat, bahan dan aksesoris kedokteran gigi (Selanjutnya kami menyebut dengan kata
user).
Melihat potensi penyebaran informasi itulah maka DENTAL.ID hadir menjadi media
terkemuka di Indonesia yang bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk mencari
informasi tentang perawatan gigi, dokter dan mahasiswa untuk mencari berita-berita
tentang keodkteran gigi atau seminar atau lowongan kerja.
II. SEKILAS SITUS DENTAL.ID
Website DENTAL.ID merupakan salah satu website paling terkemuka di Indonesia di
bidang kedokteran gigi. Hal ini dibuktikan dengan visitor yang menembus angka
50.000an visitor per bulan. Info lengkap lihat tabel di bawah ini
Bulan

All Visitor

New Visitor

Rata-rata

Januari

45.567

36284

1170

Februari

42.057

33.664

1502

Maret

64.646

49.893

2085

April

33.434

26.252

1114

Mei

61.519

48.561

1984

Ket : diakses pada tanggal 02 Juni 2017
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Untuk informasi penyebaran per wilayah di Indonesia bisa melihat tabel di bawah ini
No

Nama Kota

Visitor

1

Jakarta

66.682

2

Surabaya

13.566

3

Bandung

6.910

4

Semarang

6501

5

Yogyakarta

4669

Ket : diakses pada tanggal 02 Juni 2017
Dalam melakukan perancangan promosi dan komunikasi pada suatu produk yang
sangat dibutuhkan oleh user, DENTAL.ID memberikan pelayanan jasa artikel
advertorial, banner dan video pendek.
Dalam pembuatan produk tersebut, DENTAL.ID akan berusaha mewujudkan
keinginan para konsumen dengan imajinasi dan kreativitas yang dimiliki untuk hasil
yang sangat memuaskan. Tetapi kami juga tidak membatasi atau menghalagi
keinginan konsumen, mereka juga bebas menentukannya.

III. MENGAPA BRAND ANDA PERLU ADVERTORIAL?
Tren saat ini dalam dunia bisnis adalah memberikan akses langsung bagi user untuk
mengetahui apa yang diminatinya.
Konten adalah media yang sering dipakai oleh berbagai pelaku bisnis untuk berbagi
informasi di internet. Salah satu cara untuk bisa mengiklankan brand adalah dengan
advertorial. Advertorial adalah solusi bagi pelaku bisnis yang menginginkan soft
marketing. Pendekatan jenis ini efektif untuk membangun market share dan
meningkatkan penjualan, contohnya seperti yang dilakukan Virgin Mobile di
Buzzfeed. Dengan 9 juta engagement, advertorial ini membuat 150%-350%
pembaca ingin membeli mobile phone berdasarkan studi marketing.
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DENTAL.ID menawarkan jenis advertorial 3 jenis advertorial yaitu :
a)
b)
c)
d)

Review produk
Advertorial
Video singkat 1 menit
Banner

a. Review Produk
Artikel advertorial dibuat dalam bentuk review terhadap produk dan jasa
milik brand Anda. Jenis advertorial ini jauh lebih visible karena DENTAL.ID akan
menawarkan solusi langsung menunjuk brand Anda.
Brand as Author and profil: Brand Anda sebagai author dari artikel
untuk memudahkan pembaca connect ke produk Anda lewat website atau media
sosial. Profil brand Anda yang akan diisi dengan deskripsi brand Anda yang
dilengkapi dengan URL website dan media sosial.
Review Produk List: Seluruh advertorial Review produk anda di DENTAL.ID akan
selalu diperbaharui di halaman ini.
Readers
Menjamin advertorial anda akan dilihat oleh minimal 1000 user/ hari (mahasiswa
kedokteran gigi baik S1, koass maupun residen, para dokter gigi)
Quality
Artikel ditulis oleh tim DENTAL.ID yang teruji kualitas tulisannya.
Brand Awareness
Menawarkan diferensiasi dengan tujuan klien mendapat market share lebih baik bagi
kompetitor
b. Advertorial
Artikel menarik dengan brand placement Anda di dalamnya. Dengan artikel yang
menarik dan shareable, tidak hanya meningkatkan brand awareness produk Anda
saja, tapi juga menciptakan koneksi emosional antara audience dengan brand Anda.
Headline: Artikel mengenai brand Anda dibuat dengan headline dan konten
yang tepat untuk memaksimalkan potensi viral brand awareness di media sosial di
kalangan user.

Alamat : Jln. Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Kontak : Muhammad Faris (082 13 745 0780)
Brand as Author and profil: Brand Anda sebagai author dari artikel
untuk memudahkan pembaca connect ke produk Anda lewat website atau media
sosial. Profil brand Anda yang akan diisi dengan deskripsi brand Anda yang
dilengkapi dengan URL website dan media sosial.
Brand Placement: Penempatan brand Anda dilakukan dengan natural di dalam
konten dan foto artikel untuk agar pembaca peduli dengan brandAnda tanpa harus
terganggu iklan konvensional seperti banner.
Advertorial List: Seluruh advertorial anda di DENTAL.ID akan selalu diperbaharui
di halaman ini.
Readers
Menjamin advertorial anda akan dilihat oleh minimal 1000 user/ hari (mahasiswa
kedokteran gigi baik S1, koass maupun residen, para dokter gigi)
Quality
Artikel ditulis oleh tim DENTAL.ID yang teruji kualitas tulisannya.
Brand Awareness
Menawarkan diferensiasi dengan tujuan klien mendapat market share lebih baik bagi
kompetitor
c. Video singkat
Kami akan membuatkan video singkat untuk brand anda selama 1 menit yang akan
kami sebar di semua channel media sosial dental.id dan di website DENTAL.ID
d. Banner
Kami akan menempatkan banner anda di halaman website dental.id sesuai dengan
pesanan anda.
Ket :
Untuk pemesanan iklan BANNER yang membuat desain banner adalah brand agar
isi dan warna bisa menyesuaikan kebutuhan brand.
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IV. DETAIL BIAYA ADVERTORIAL
a) Review produk
Harga
Masa Tayang
Promo di media sosial

: Rp 1.000.000/ artikel
: 1 bulan di website
: 1 minggu sekali / 4x sebulan

b) Advertorial
Harga
Masa Tayang
Promo di media sosial

: Rp 1.000.000/ artikel
: 1 bulan di website
: 1 minggu sekali / 4x sebulan

c) Video singkat 1 menit
Harga
Masa Tayang
Promo di media sosial

: Rp 1.500.000/ video
: 1 bulan di website
: 1 minggu sekali / 4x sebulan

d) Banner
- Home sidebar
Posisi
Harga
Ukuran
Masa tayang
Keuntungan

: Home Sidebar
: Rp 150.000/ banner
: 300 x 600 pixel
: 2 minggu
: link menuju website brand

- Artikel sidebar
Posisi
Harga
Ukuran
Masa tayang
Keuntungan

: Artikel sidebar
: Rp 250.000/ banner
: 300 x 600 pixel
: 2 minggu
: link menuju website brand

- Bawah artikel
Posisi
Harga
Ukuran
Masa tayang
Keuntungan

: Bawah artikel
: Rp 500.000/ banner
: 300 x 600 pixel
: 2 minggu
: link menuju website brand
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- Disamping Logo
Posisi
Harga
Ukuran
Masa tayang
Keuntungan

: Samping logo
: Rp 500.000/ banner
: 728 x 90 pixel
: 2 minggu
: link menuju website brand

V. PENUTUP
Demikian proposal penawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat menjalin hubungan kerjasama yang lebih
baik di saat ini dan masa yang akan datang, yang lebih maju dan berkembang lagi,
khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih.
Yogyakarta
Hormat Saya,

Ahmad Muttaqin
Direktur DENTAL.ID

