
Program Periklanan



Pengembangan Program Periklanan

Menentukan tujuan iklan

Merancang dana yang dapat mencakup hidup siklus produksi,
penguasaan pasar dan basis pelanggan, kompetisi, jangka waktu
iklan, penggantian produk

 Pemilihan pesan iklan; pesan, keeksklusifan, kepercayaan, gaya, nada,
kata-kata, dan bentuk yang santun

Media yang dibangun dalam iklan: jangka waktu, dampak terhadap
audience

 Evaluasi efek komunikasi dan penjualan dari iklan.



PENGANGGARAN PERIKLANAN



Penganggaran Periklanan

 Berdasarkan kejadian-kejadian mendatang, yaitu luasnya masa dan
aktifitas iklan

 Anggaran promosi, sering dilakukan oleh manajer produksi dan
manajer pemasaran

 Anggaran periklanan sifatnya rahasia

Dilakukan pada awal tahun anggaran



Penyusunan Anggaran berdasarkan ;

 Pengusulan jumlah uang tertentu

 Pengusulan dana anggaran dari beberapa persen dari omset tahun
lalu

Menetapkan anggaran dari beberapa persen dari apa yang
diharapkan pada periode-periode tertentu

Memperkirakan jumlah dana yang dinggap perlu untuk mencapai
sasaran periklanan/penjualan



Tugas yang Baik dalam sebuah Anggaran

 Sasaran harus ditetapkan satu demi satu

 Sasaran harus dapat diukur

 Sasaran harus dapat diketahui dengan jelas.



ADVERTISING
KE EFEKTIFAN MEDIA



Tujuan Kegiatan Periklanan

Memperoleh penilaian yang baik di pihak konsumen

Mengadakan promosi agar dalam penjualan produk lebih meningkat

Memupuk baik dan memberi pengertian tentang produk yang
dibutuhkan konsumen

Mengatasi prasangka buruk pada konsumen terhadap apa yang
ditawarkan

Memperoleh etiket baik dari pelanggan



Tujuan Kegiatan Periklanan

Memperoleh etiket baik dari produsen dalam mempromosikannya

Memperoleh etiket baik dari pemerintah dan lembaga tententu

Memberikan penerangan dan pendidikan terhadap apa yang
dipromosikan

Mendidik masyarakat untuk menggunakan produk yang disajikan
pada iklan

Mencapai kepercayaan masyarakat dalam kegiatan promosinya



Pengukuran Ke-Efektifan iklan

 Bagaimana fungsi periklanan untuk komunikasi sebagai calon
konsumen (komunikan) ?

 Bagaimana perubahan penilaian calon konsumen ?

 Bagaimana perubahan sikap, pesan, penilaian yang terjadi pada calon
konsumen ?



MASYARAKAT
Sasaran dan Penjualan



Tingkatan Kelompok Masyarakat

• Innovator

Masyarakat yang berkarakter senang akan produk baru

• Early Adopter

Masyarakat yang memiliki otoritas formal atau personal di dalam
lingkungannya

• Langgards

Masyarakat yang menerima produk paling belakang



Masyarakat Pasar

• Pasar masa

Pasar yang terdiri atas siapa saja

• Pasar selektif

Pasar yang terdiri atas bukan pembeli dari pada pembeli

• Pasar spekulatif

Pasar yang dimungkinkan mau membeli atau tidak



Penelitian Pasar

• Untuk mengetahui gambaran kuantitatif dan kualitatif
yang sebenarnya terhadap produk dan Merek

• Apakah masyarakat dapat menerima dengan baik atau
menolaknya terhadap produk dan Merek

• Bagaimana tanggap masyarakat terhadap iklan yang
dikomunikasikan


