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Buku Company Profile ini disusun untuk 

menjelaskan tentang latar belakang perusahaan 

Dego Creative, layanan serta portofolio 

perusahaan untuk klien.

This book was issued by Dego Creative in January 2021

PROLOGUE
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Membangun brand seperti mendirikan 

sebuah rumah. Tanpa pondasi yang kokoh,

bangunan akan mudah roboh.

Dego, 2021
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2013 2014 2017 2021
Merespon kebutuhan branding yang 

terus meningkat dari tahun ke 

tahun, Dego Creative melebarkan 

sayap dengan membuka kantor 

baru yang berlokasi di Jakarta 

Selatan.

Dego Creative didirikan pada tahun 

2017 setelah PT Duta Asia 

Nusantara dan Markaz Design 

berkolaborasi untuk mendirikan 

agensi kreatif yang terintegrasi 

dengan tujuan untuk menciptakan 

sebuah brand yang sustainable 

melalui kolaborasi kreativitas dan 

Markaz Design didirikan pada tahun 

2014  yang merupakan agensi 

konsultasi bisnis dan branding 

UMKM yang mengerjakan ribuan 

proyek branding UMKM dan sering 

mengadakan seminar Branding.

PT. Duta Asia Nusantara didirikan 

pada tahun 2013 dan merupakan 

agensi advertising yang telah 

mengerjakan proyek berbagai brand 

lokal maupun internasional 

diantaranya: nestle, xl, tokopedia, 

huawei, lenovo, nokia dll.

ideas perfected.

Ideas are everywhere. Dego believe that 

ideas should be perfected by research, 

analysis, implementations, and 

evaluations.

Through that insight, Dego has one mission, which is bringing 

the ideas into perfection. Professionally, efficiently, and 

elegantly, through the variety of our services.

MILESTONE
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Dego Creative merupakan agensi kreatif bergerak dibidang Jasa 

Konsultasi Branding, Desain Grafis serta Produksi Media Grafis yang 

didirikan pada tahun 2017. Meski muda dalam usia, namun memiliki 

personil dan tim kerja profesional yang berkompeten serta enerjik. 

Kami paham mengenai kebutuhan pengembangan dalam proyek dan 

memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman untuk memecahkan 

masalah klien dengan baik. 

Tanggap pada tuntutan era digital dan kreatif dalam mengikuti tren 

kontemporer, membuat kami cepat tumbuh dan berkembang serta 

berkompetisi. 

Kami menawarkan integrated communication serta solusi kreatif untuk 

membangun sustainable brand melalui kolaborasi kreativitas dan riset.

TENTANG KAMI

Menjadi brand solution no. 1 di 

Indonesia yang memadukan 

kekuatan riset dengan 

pendekatan secara kreatif dan 

inovatif.

VISI

Memajukan brand lokal dalam 

menghadapi ketatnya 

persaingan bisnis dengan 

menerapkan creative research 

sehingga tercipta brand yang 

inovatif dan unggul serta 

menerapkan creative thinking 

demi terciptanya strategi 

branding yang kreatif.

MISI

A winning brand strategy 
is when research and creative 
approach meet.

Dego percaya bahwa kombinasi kekuatan riset

dan pendekatan kreatif adalah kunci dalam 

memenangkan  suatu brand.

Berawal dari cita-cita untuk memajukan brand lokal dalam 

menghadapi ketatnya persaingan bisnis, Dego berkomitmen untuk 

selalu mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi serta 

melakukan transformasi pemasaran digital.

Dego menganut nilai-nilai moral dan spirit penting 

yang memotivasi terciptanya iklim kerja yang 

kompetitif untuk pencapaian kinerja optimal dan 

berkesinambungan.

CORE VALUE

Kami berbagi informasi 

tanpa ragu, untuk 

menghasilkan pencapaian 

yang besar dengan saling 

menguntungkan. Memilih 

untuk proaktif memberi 

saran dan solusi terbaik 

untuk hasil yang terbaik.

HELPFUL INTEGRITY RESPONSIBLE

Kami membangun dan 

menjaga kepercayaan 

klien berdasarkan 

integritas, komitmen dan 

kejujuran. Berkomitmen 

melakukan apa yang kita 

ungkapkan secara tepat, 

pada saat hal tersebut 

seharusnya dilakukan.

Kami memilih untuk 

bertanggung jawab pada 

setiap karya tunggal atau 

solusi yang kita lakukan. 

Termasuk bertanggung 

jawab untuk memberikan 

performa terbaik dalam 

sebuah pencapaian.
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Design & Identity

Logo Design

Mascot Design

Brand Identity

Brand Guideline

Integrated Ads.

Presentation

•

•

•

•

•

•

Development

Brand Naming and

Tagline Development

Brand Activation

Brand Consulting

Brand Positioning

Brand Strategy

Event / Campaign

•

•

•

•

•

•

Printed Media

Packaging Design

Promotional Tools

Signage / Wayfinding

Marketing Collateral

Company Profile

Annual Report

Billboard

•

•

•

•

•

•

•

Digital Design

Web. Development

Banner Ads. Design

Digital Content

Digital Imaging

Photography

Videography

•

•

•

•

•

•

We build relationships 

Dego membantu Anda menciptakan,
mengembangkan, dan membina hubungan 
dengan pelanggan Anda.

Kami menciptakan koneksi. Kami membantu klien kami terhubung dengan 

pelanggan mereka.

Saat anda bekerja dengan Dego, kami mulai dengan memaksimalkan waktu yang 

berkualitas bersama anda, mencari tahu siapa anda sebenarnya hingga apa saja 

yang sesuai dengan kebutuhan anda. Kemudian kami mulai membangun, kami 

membuat strategi merek yang menceritakan kisah anda. Kami membantu anda 

membentuk produk dengan cara yang akan membuat pelanggan anda lebih 

bahagia dan produktif. Kami membangun pengalaman digital yang menyebarkan 

informasi kepada klien yang mencari anda, baik mereka menyadarinya atau tidak.

Singkatnya, kami membantu anda menjadi lebih dari anda. Kemudian kami 

membantu pelanggan memahami mengapa brand anda sesuai seperti yang 

pelanggan butuhkan.

CARA KERJA KAMI LAYANAN KAMI

Brand Anda

Posisi Kami

Pelanggan Anda
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Aktivitas pemasaran offline sebuah brand tentu membutuhkan marketing 

tools. Selain menyediakan jasa branding dan desain, kami juga menyediakan 

jasa produksi material branding berupa hasil cetak. Material branding yang 

kami produksi memiliki kualitas dan harga terbaik. Kami siap memproduksi 

material branding dengan bahan-bahan pilihan dan hasil yang memuaskan.

3. Printed Media

Kami memiliki sumber daya yang merupakan generasi muda kreatif dan 

bertanggung jawab dengan kinerjanya. Desain kreatif yang kami hasilkan 

sangat ideal, inovatif, dan berkualitas. Karena kami memiliki desainer - 

desainer profesional yang telah kami siapkan untuk memberi pelayanan 

terbaik untuk brand anda.

1. Brand Development

Proses membangun dan membesarkan brand merupakan hal penting 

yang harus dilakukan perusahaan. Seorang pelaku bisnis juga perlu 

mempertimbangkan branding. Saat sebuah brand dikenal banyak 

orang dan melekat kuat dalam benak konsumen, bisnis yang dijalankan 

akan jauh lebih kokoh serta mampu bertahan. Kami memiliki sumber 

daya dengan skill design branding yang kuat dan berpengalaman. Kami 

mempertimbangkan segala usulan anda sebagai pemilik brand untuk 

menciptakan branding yang sesuai dengan kebutuhan brand, estetika 

brand, dan keberlanjutan brand anda.

KAPABILITAS KAMI

Kami percaya di balik setiap pekerjaan
yang baik ada hubungan komunikasi dan sinergi 
yang kuat. Menghasilkan ide dan kreativitas
luar biasa di antara tim.

2. Creative Design
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KLIEN KAMI

Sejak berdirinya perusahaan ini, 
kami telah dipercaya oleh berbagai klien 
terkemuka di Indonesia.

Klien : Yong Ma, Korea

Proyek cetak & perijinan
billboard (-/+ 40 titik) seluruh
Indonesia, mulai 2017-2021



Dego Creative • 1413 • Dego Creative

BRAND

DEVELOPMENT

2020 - 2021

we  the brandenhance
we  the mindshape
we  the futureplan
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Madani InteriorBRAND DEVELOPMENT



We
provide
the frame,
nature
provides
the art.

M a d a n i
i n t e r i o r
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Masjid Roudlotul Falah

The leading mosque

in Surabaya, 2025
Masjid terkemuka di Surabaya

Tahun 2025

Concept & Idea

BRAND DEVELOPMENT

Dego Creative • 20

Seragam Ta’mir
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EGD / Wayfinding memiliki fungsi untuk menginformasikan seseorang mengenai 

lingkungan sekelilingnya yang belum mereka ketahui. Sangatlah penting untuk 

memberikan informasi mengenai suatu ruang lingkungan untuk menunjukan arah 

tujuan yang benar.

Enviromental Graphic Design (EGD)

of Masjid Roudlotul Falah



Brand Development Trustbisnis
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*Car Branding Trustbisnis
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Bangga Indonesia

Indonesia.com

2021

BRAND DEVELOPMENT

Bangga Indonesia adalah portal berita online 

dengan sajian berita yang berkualitas, 

terpercaya dan berimbang. Bangga Indonesia 

percaya dan yakin akan menjadi salah satu 

portal berita online terbaik di Indonesia 

dengan berbekal profesionalisme dan 

independensi.

Company profile merupakan sebuah bentuk perkenalan profesional dari sebuah bisnis dengan 

tujuan utama untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keberadaan bisnis tersebut 

serta produk/jasa yang ditawarkan.

Company Profile

of Bangga Indonesia



Kekopi - Café & Eatery

coffee & eatery

BRAND DEVELOPMENT

Dego Creative • 3029 • Dego Creative

Kekopi Coffee & Eatery adalah coffeeshop 

berlokasi di Sidoarjo yang berkomitmen untuk 

memberikan kualitas terbaik dari kopi Indonesia 

dengan ciri khas biji kopi yang berasal dari seluruh 

daerah Nusantara.

Sidoarjo, Indonesia

Kekopi

Financial Projection

guide 2020/21

Lokasi

Indoor & Outdoor

Konsep Outlet

Ice cup, Hot cup, Paper bag,

Paper bowl, Snack box.

Tipe Kemasan



Dego Creative • 3231 • Dego Creative

coffee & eatery

Indoor / Dalam Ruangan

Kekopi

3D Modeling Booth

(Indoor)

Penempatan

250 cm x 300 cm

Ukuran

Dalam Mall / Pameran Indoor,

Pujasera, Café, Dll. 

Saran Penempatan

± 750 cm² 

Luas Bangunan
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coffee & eatery

Outdoor / Luar Ruangan

Kekopi

3D Modeling Booth

(Outdoor)

Penempatan

250 cm x 300 cm

Ukuran

Tanah Lapang, Depan Ruko,

Pujasera, Dll.

Saran Penempatan

± 750 cm² 

Luas Bangunan
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AMDK SantriBRAND DEVELOPMENT

Site : www.santri.co.id

Calendar Design 2021

AMDK Santri

A3 Poster Design

Company Profile 2021

AMDK Santri,

Kemurnian dari Alam

AMDK KOMPOTREN SIDOGIRI 

adalah perusahaan yang 

memproduksi air mineral dengan 

merk ‘Santri’, merupakan air 

minum sehat yang terbuat dari 

kemurnian bahan alami.

Minuman yang baik untuk Anda

dan Keluarga.
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DIGITAL IMAGING &

PHOTOGRAPHY
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PHOTOGRAPHY PHOTOGRAPHY
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WEBSITE

DEVELOPMENT
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WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Site : www.madaniinterior.com

Site : www.kekopi.id Site : www.markazdesign.net

Site : www.haury-solutions.com
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Konsultasikan kebutuhan brand anda, 
kami senantiasa terbuka untuk diskusi
bersama anda.

LET’S WORK TOGETHER

DEGO CREATIVE

PT. Duta Asia Nusantara

World Capital Tower, 5th floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

021 5011 0577

0815 22 700000

0815 33 700000

cs@dego.co.id

www.dego.co.id
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