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Abstrak
Beadstown merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah di Surabaya yang berdiri sejak tahun 2015. Beadstown
merupakan sebuah usaha yang memproduksi aksesoris berbahan dasar tembaga, dan berbagai macam batu-batu
alam. Indonesia saat ini sedang meningkatkan sektor industri kreatif dan hal ini menjadi kesempatan yang baik
untuk Beadstown dalam mengembangkan potensinya, untuk itu strategi branding yang baik perlu dibangun oleh
Beadstown. Dalam membentuk strategi branding dibutuhkan data-data pendukung, data tersebut didapat dari
metode analisa SWOT. Strategi branding dapat membantu Beadstown dalam membentuk brand essence,
positioning, tone & style, dan brand story yang sesuai dengan personality yang dimiliki Beadstown. Adanya
strategi branding yang tepat dapat membantu meningkatkan nilai brand Beadstown dan dapat bersaing dengan
kompetitor lainnya.
Kata kunci : Strategi Branding, Brand Essence, Brand Value, Aksesoris.

Abstract
Title: The Branding Strategy of Beadstown
Beadstown is a Small and Medium Enterprises in Surabaya which was established in 2015. Beadstown is a
business that produces copper-based accessories, and various kinds of natural stones. Indonesia is currently
improving the creative industry sector and this is a good opportunity for Beadstown to develop its potential,
therefore a good branding strategy is needed to be built by Beadstown.In forming strategy branding supporting
data is needed, the data is obtained from SWOT analysis method. The branding strategy can help Beadstown in
forming the brand essence, positioning, tone & style, and brand story that is in accordance with the personality
that Beadstown has. The existence of the right branding strategy can help increase the value of the Beadstown
brand and be able to compete with other competitors.
Keywords: Branding Strategy, Brand Essence, Brand Value, Accessories

Pendahuluan
Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, pada
tahun 2017 jumlah pengusaha di Indonesia mengalami
pertambahan yang sebelumnya 1,6% menjadi 3,1%
dari jumlah populasi Indonesia 250 juta jiwa. Hal ini
juga di perkuat dengan munculnya brand-brand lokal
Indonesia berupa pakaian, sepatu, aksesoris, make up
dan skin care. Meningkatnya jumlah pengusaha
(entrepreneur) di Indonesia salah satunya karena
adanya pengaruh sosial media yang mempermudah
mereka untuk melakukan promosi.

(entrepreneur) di atas 14% sedangkan Indonesia masih
pada angka 3,1%. Jika dibandingkan, angka
entrepreneur yang dimiliki Indonesia masih jauh lebih
rendah dan harus ditingkatkan secepatnya. Menurut
ketua Himpunan Penguasaha Pribumi Indonesia
(HIPPI), Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM)
mempunyai kontribusi yang besar untuk memajukan
pertumbuhan ekonomi negara karena UMKM
memiliki beberapa keunggulan antara lain mampu
fokus pada hal yang spesifik, kecepatan inovasi, biaya
rendah, fleksibel nasional dan dapat memberikan
lagangan pekerjaan kepada masyarakat.

Banyaknya jumlah wirausaha di suatu negara dapat
menjadi indikator berkembangnya suatu negara.
Seperti yang dilansir dalam Kompas.com pada bulan
April tahun 2018 lalu, Presiden Joko Widodo
mengatakan rata-rata negara maju memiliki pengusaha

Bedasarkan data yang didapatkan, maka UMKM
tersebut harus mampu memberikan nilai yang berbeda
ke masyarakat. Nilai produk yang dijual dapat
dikomunikasikan melalui strategi branding yang baik.
Salah satu UMKM yang membutuhkan strategi

branding yang baik adalah Beadstown milik Ibu
Rosita.
Beadstown adalah UMKM yang dibentuk dari rasa
semangat seorang ibu rumah tangga untuk bisa
menjadi ibu rumah tangga yang berpenghasilan tetap.
Produk-produk yang dihasilkan Beadstown berupa
aksesoris seperti kalung, anting, bros dan gelang.
Aksesoris yang dihasilkan sebagian besar terinsipirasi
dari budaya lokal dan diaplikasikan dengan
menggunakan bahan lempengan tembaga, yang diolah
menggunakan berbagai macam teknik salah satunya
teknik metalsmithing (teknik membentuk logam
dengan ditempa palu). Selain menggunakan bahan
lempengan tembaga, Ibu Rosita juga menggunakan
mutiara, batu alam dan kain nusantara sebagai elemen
tambahannya.
Beadstown merupakan bukti bahwa ibu rumah tangga
bisa melakukan sesuatu yang lebih. Ibu Rosita
memiliki visi untuk memperluas pasarnya, dan bisa
menjadi ikon aksesoris yang akan membuat wanita
manapun yang mengenakan merasa menjadi wanita
hebat.
Saat ini Ibu Rosita mengalami kesulitan dalam melihat
keadaan pasar dan menentukan fokus target audiencenya. Disisi lain Ibu Rosita ingin memperluas pasarnya
ke anak milenial. Ibu Rosita pernah membuat aksesoris
kalung yang berbahan dasar kayu dan memiliki desain
yang sederhana untuk dipasarkan kepada anak-anak
milenial, akan tetapi yang membeli kalung tersebut
tetaplah ibu-ibu. Selama ini yang menjadi pelanggan
Ibu Rosita sebagian besar adalah Ibu-ibu yang berusia
30-50 tahun. Selama ini cara promosi yang dilakukan
Ibu Rosita sebagian besar melalui kekuatan word of
mouth dan melalui instant messaging. Jika ada waktu
dan kesempatan, Ibu Rosita mengikut sertakan
beadstown dalam pameran melalui sponsor dari Bank
Indonesia.
Dalam dunia bisinis, branding sangat diperlukan.
Branding merupakan sebuah proses yang digunakan
untuk membangun awareness dan memperluas
customer loyalty dan membangun brand image, agar
target audience mau memilih brand satu diantara
brand-brand lainnya (Wheeler, 2018, p.6). Branding
adalah cara bagaimana membuat positive image
perusahaan di dalam benak target audience-nya. Hal
ini sejalan dengan tugas akhir yang diajukan yakni
membantu Beadstown dalam membentuk strategi
branding untuk membangun brand identity yang
sesuai dengan fokus target audience-nya yang pada
akhirnya bisa menghadapi tantangan pasar global.

Metode Analisis Data
Metode analisis yang akan digunakan adalah metode
pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan

metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
Threat). Penggunaan metode SWOT ini bertujuan
untuk membantu menganalisa produk sendiri dan
produk kompetitor sehingga bisa menemukan
diferensiasi produk.

Pembahasan
Definisi Brand
Brand memiliki banyak sekali definisi, sebagian besar
para ahli mendefinisikan brand dalam dua konteks.
Pertama pengertian brand yang fokus pada elemen
yang membentuk brand. David Ogilvy Marty
mengatakan brand adalah jumlah atribut produk yang
tidak berwujud: nama, kemasan, harga, sejarah,
reputasi dan cara beriklan. Dalam Dictionary of
Business and Management brand adalah nama, tanda
atau simbol yang digunakan dalam mengidentifikasi
benda atau jasa dari penjual dan membedakannya dari
kompetitor.
Kedua, pengertian brand menggambarkan pada
asosiasi yang muncul dibenak ketika orang berpikir
tentang suatu brand. Menurut Neumeier brand adalah
persepsi orang terhadap produk, jasa, pengalaman,
atau organisasi dan Walter Landor mengatakan,
produk dibuat di pabrik tetapi brand dibuat di benak.
Pada pengertian brand yang kedua ini menunjukkan
jika brand lebih dari sebuah tanda identitas melainkan
membangun sebuah pengalaman disetiap interaksi dan
touch point pelanggan, dengan brand perusahaan
membangun sebuah kepercayaan kepada konsumen
tentang produk dan layananya.
Brand memiliki tiga fungsi utama yaitu:
a. Navigasi dimana brand membantu pelanggan
memilih dari berbagai macam pilihan.
b. Jaminan yang artinya brand mengomunikasikan
kualitas intrinsik pelanggan bahwa mereka telah
membuat pilihan yang tepat.
c. Engagement, brand menggunakan citra, bahasa
dan asosiasi yang berbeda untuk mendorong
pelanggan mengidentifikasi dengan brand
(Wheeler, 2009, p.2).
Definisi Branding
Branding merupakan kegiatan membangun sebuah
brand pada perusahaan dalam benak konsumen.
Branding adalah tentang memanfaatkan setiap
kesempatan untuk mengungkapan kenapa orang harus
memilih satu brand daripada brand lainnya (Alina
Wheeler, p.6). karena tujuan dari sebuah branding
adalah untuk memastikan bahwa produk dan layanan
yang dimiliki adalah pilihan yang lebih disukai
dibenak pelanggan.

Strategi Branding
Menurut Mendiola Budi Wiryawan dalam Kamus
Brand (p.19), brand strategy adalah rencana
pengembangan brand secara sistematik, terarah, dan
terukur, untuk mencapai tujuan bisnis yang telah
disepakati. Strategi tersebut haruslah berorientasi pada
visi brand dan harus dapat mempengaruhi keseluruhan
operasional bisnis dalam memastikan perilaku dan
pengalaman brand tetap konsisten.

-

Brand Essence
Brand essence merupakan janji yang terkandung dalam
sebuah brand dalam ungkapan yang paling mudah
dimengerti. Menurut Kasilo (2008), komponen untuk
membentuk brand essence sebagai berikut:
- Manfaat: Manfaat dari sebuah produk yang sesuai
dengan insight target audience. Menggali manfaat
dapat secara fisik (rational benefit), tapi juga
manfaat secara psikologis (emotional benefit)
- Makna: manfaat harus diberi makna sesuai dengan
insight target audience. Pemaknaan ini menjadi
dasar pembentukam persepso dalam meletakkan
brand dalam benak dan hati taget audience atau
yang bisa disebut dengan positioning.
Faktor pembeda: mencari faktor -faktor pembeda
dengan produk kompetitor setelah menemukan
manfaat dan makna dari produk/merek.
Alasan untuk percaya: dengan adanya manfaat, makna
serta pembeda, bisa dijadikan alasan bagi target
audience untuk percaya kepada sebuah brand.
Kepribadian: setelah melakukan keempat komponen
diatas, mencoba untuk memanusiakan brand yang
dikaitkan dengan insight target audience, agar
mengakar dalam benak target audience.

Positioning
Positioning merupakan proses membedakan suatu
produk, layanan, atau perusahaan dalam benak
pelanggan untuk memperoleh keunggulan kompetitif
(Neumier, p.174). Menurut Kotler (2002) positioning
sebagai tindakan merancang penawaran dan citra
perusahaan untuk menempati posisi yang berarti dan
berbeda dalam benak calon pelanggan. Positioning
akan dikatakan sukses ketika positioning tersebut
sesuai dengan kemampuan perusahaan dan bagaimana
perusahaan dapat dengan baik menyampaikan nilai
produk (Fuch dan Diamantopoulos, 2010, p. 176).
Brand Personality
Brand personality merupakan himpunan karakteristik
manusia yang terkait dengan brand. Menurut Neumier
(2004), karakter brand sebagaimana di definisikan
dalam istilah antropormofik (p.28). Menjadi model
standar kepribadian atau perilaku, sering digunakan
dalam pemasaran, bercerita, psikologi, dan filsafat.
Menurut Kotler dan Keller (2006), Brand personality
adalah “the specific mix of human traits that may be
attributed to a particular brand”, sedangkan menurut
Interbrand Group dalam Kusno et al. (2007) “the

attribution of human personality traits to a brand as a
way to achieve differentiation”.
Proses penciptaan Brand Personality (Temporal,
2003 dalam kusno et al. (2007)) terdiri atas:
a. Mengenali Target Audience
b. Mengetahui kebutuhan, keinginan, dan kesukaan
Target Audience.
c. Membangun Profil kepribadian konsumen.
d. Menciptakan kepribadian produk yang sesuai
dengan profil tersebut.
Menurut Jennifer Aaker terdapat lima dimensi brand
personality yaitu:
a. Sincerity (down-to-earth, honest, wholesome,
cheerful)
b. Excitement (daring, spirited, imaginative, up-todate)
c. Competence (reliable, intelligent, successful)
d. Sophistication (upper class, charming)
e. Rudggedness (outdoorsy, tough)
Brand Story
Dalam buku kamus Brand, brand story merupakan
pemikiran brand yang dituangkan dalam bentuk cerita,
pesan-pesan yang saling berkaitan dengan arti sebuah
brand (Mendiola, p. 39). Brand story biasanya akan
berisi mengenai asal-usul sebuah brand yang memiliki
perjalan historis (p.31). Menurut Donald Miller dalam
bukunya Building a Story Brand (2017, p.17), cerita
membantu dalam mengurutan informasi sehingga
orang tidak perlu berpikir lebih keras untuk memahami
sesuatu.
Logo
Asal kata Logo dari bahasa Yunani Logos, yang
berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada
awal mula istilah Logotype lebih dulu popular
daripada istilah Logo. Menurut Design Intitut
Australia mengatakan: Logo adalah sebuah simbol
atau gambar pengidentifikasi perusahaan tanpa
kehadiran nama perushaaan, Logotype adalah cara
khusus menuliskan nama perusahaan. Logo bisa
menggunakan berbagai macam elemen seperti tulisan,
logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lainnya.

Konsep Kreatif
Target Audience
- Demografis dan Geografis :
Wanita, berusia 30-50 tahun. Wanita karir
maupun ibu rumah tangga yang berdomisili di
Surabaya.
- Psikografis dan behavioural :
Wanita yang memiliki ketertarikan akan
budaya, karya seni, dan selalu memperhatikan
penampilan. Cenderung lebih suka mendapatakan
informasi mengenai filosifi budaya atau karya seni
yang dimiliki. Suka mencari informasi mengenai halhal baru dan menceritakan kepada orang disekitarnya

(suka berbagi informasi). Ikut tergabung dalam
kelompok arisan sebagai bentuk bersosialisasi. Ibu-ibu
ingin diakui sebagai sosok yang memiliki intelektual
yang tinggi.
Strategi branding Beadstown
Dalam membentuk brandessence, dibutuhkan analisa
mengenai fungsi dari brand, keunggulan brand, brand
personality dan source of authority dari brand, berikut
merupakan hasil analisa fungsi, keunggulan,
personality dan surce of authority dari Beadstown.
a. Fungsi (manfaat dan makna) dari Beadstown
adalah sebagai pemanis dan pelengkap penampilan
yang kemudian bisa membuat pelanggan menjadi
lebih percaya diri, dikagumi oleh orang-orang
sehingga
pelanggan
mendapatkan
sebuah
perhatian, pujian serta pengakuan.
b. Keunggunalan Beadstown yaitu, Ibu Rosita bisa
membantu pelanggan untuk membentuk personal
look yang diinginkan melalui aksesoris.
c. Source of authority dari Beadstown adalah:
mendapatkan penghargaan sebagai Pahlawan
Ekonomi, dan saat ini Beadstown juga ikut dalam
binaan Bank Indonesia. Beadstown sudah cukup
sering mengikuti pameran-pameran antara lain
Inacraft dan ISEF.
d. Personality yang dimiliki oleh Beadstown dapat
dilihat dari sosok Ibu Rosita yang pantang
menyerah, sederhana, gigih, selalu berpikiran
positif dan memiliki nilai sosial yang tinggi. Jika di
simpulkan dalam 12 brand personality maka
personality yang dimiliki oleh Beadstown adalah
seorang caregiver.
Bedasarkan hasil analisis maka brand essence dari
Beadstown adalah to reveal the beauty in yourself with
sincerity, perseverance and confidence. Sedangkan
Tone & Style yang diangkat dalam strategi branding
ini adalah mature, friendly, encouragement.

rangkaian kata-kata ibu, bahwa ketulusan akan
selalu menang dan kecantikan bukanlah cerminan
fisik dari tubuhmu, melainkan, keyakinan dalam
diri untuk terus berjuang dan bercahaya saat dunia
bahkan tak mampu memberik kenyamanan.
Seperti anak, Beadstown lahir dari tangan dan
angan Ibu Rosita. Digores dan ditempa dengan
ketulusan dan keyakinan, dipoles dengan pengingat
untuk tak mudah pantang menyerah.
Beadstown adalah sebuah bukti perjuanggan dan
harapan yang menjadi kenyataan.
Warna

Gambar 1. Corporate color
Warna pertama yang digunakan adalah warna merah
yang dapat merepresentasikan dari kegigihan dan rasa
percaya diri. Bedasarkan psikologi warna, warna
merah dapat meningkatkan rasa antusias dan rasa
percaya diri bagi orang yang melihatnya.

Brand Positioning
Beadstown percaya bahwa kecantikan bisa dilihat
bukan dari fisik saja tetapi juga dari kegigihan,
ketulusan dan rasa percaya diri seseorang. Dari fondasi
tersebut maka terbentuklah confidence, sincerity, dan
perseverance menjadi positioning statement dari
Beadstown.
Brand Platform
a. Brand Personality yang dimiliki dari Beadstown
adalah gigih, sederhana, dan pantang menyerah.
Hal ini didapatkan dari personality yang dimiliki
oleh pemiliki Beadstown.
b. Brand Tone & Style yang diangkat dalam strategi
branding ini adalah mature, friendly, dan
encouragement.
c. Brand Story
Setiap hembusan nafas dalam perjalanan hidup,
selalu mampu membawa kembali memori indah
hangatnya pelukan seorang ibu. Mengingatkan lagi

Gambar 2. Corporate color
Warna kedua yang digunakan adalah warna ivory yang
merepresentasikan dari
memelihara (nurture).
Bedasarkan psikologi warna, warna ivory dapat
memberikan keheningan dan kesenangan.

Logo

Gambar 4. Simbol prayatna
Gambar 3. Logo
Logo utama Beadstown merupakan logogram dan
logotype dengan warna merah. Dalam bahasa Inggris
lama Beads memiliki arti berdoa, dimana dengan
berdoa manusia menyampaikan sebuah harapan ke
pada Tuhan maka dengan begitu logogram yang dibuat
merupakan repitisi dari bentukan four leave clover
yang telah disederhanakan dan memiliki makna
harapan-harapan.

“Prayatna” dalam bahasa sansekerta memiliki makna
kegigihan. Aksesoris Beadstown yang memiliki cerita
tentang fase kehidupan akan dikategorikan dalam
prayatna. Simbol Prayatna berasal dari bentukan four
leave clover yang memiliki makna harapan yang
dimana harapan merupakan langkah awal untuk
memulai hal baik dan kegigihan merupakan sebuah
proses yang harus dimiliki untuk mencapai harapan
tersebut.

Tipografi
Headline menggunakan typeface jenis serif yaitu
Playfair Display. Typeface ini dapat memiliki kesan
feminim, elegan dan attractive.

Gambar 5. Simbol satya
Gambar 4. Typeface headline
Bodycopy menggunakan typeface jenis sans serif yaitu
Montserrat. Typeface ini dapat memberikan kesan
sederhana dan friendly.

“Satya” dalam bahasa sansekerta memiliki makna
tulus hati, aksesoris dengan tema alam dan
kepedulian seseorang akan sekitarnya. Simbol yang
digunakan four leave clover dengan bagian daun
yang berubah menjadi bentukan hati yang
melambangkan ketulusan.

Gambar 5. Typeface bodycopy
Elemen supergrafis
Elemen supergrafis diambil dari bentukan four leave
clover yang dimodifikasi menjadi tiga bentukan baru
yang merepresentasikan ketiga kategori produk
aksesoris Beadstown.
Gambar 6. Simbol sakanti
“Sakanti” dalam bahasa sansekerta memiliki makna
cantik kemilau. Pada kategori ini menggunakan simbol
four leave clover dengan penambahan daun dan
membentuk sebuah pijaran yang menunjukkan
kemilau. Sakanti menjadi simbil untuk aksesoris

Beadstown yang memiliki bentukan sederhana dan
menceritakan kecantikan seseorang.

Care Instruction card

Pattern

Gambar 9. Care instruction card
“Prayatna”
Gambar 7. Pattern
Penggunaan pattern disesuaikan dengan kategori
aksesoris. Jika ingin menggunakan pattern untuk halhal yang umum maka menggunakan pattern gabungan.

Aplikasi Media
Kartu Nama

Gambar 10. Care instruction card
“Sakanti”

Gambar 11. Care instruction card “Satya”
Gambar 8. Kartu nama
Kartu nama sangat diperlukan karena Beadstown
sering mengikuti kegiatan pameran. Dengan adanya
business card dapat membantu pelanggan dalam
mendapatkan informasi mengenai Beadstown dengan
lengkap. Kartu nama akan didesain sesuai dengan
personality beadstown sehingga pelanggan dapat
mengenal dan mengingat business card Bedastown.

Care Instruction berisikan mengenai cara perawatan
aksesoris, selain itu di dalam care instruction akan ada
cerita singkat mengenai Beadstown, dan jenis koleksi
akseosoris Beadstown.
Kemasan

Gambar 10. Pouch drawstring

Katalog

Gambar 14. Katalog
Gambar 11. Hardbox
Katalog digunakan untuk memberikan informasi
mengenai portofolio desain aksesoris yang sudah
dimiliki.
Instagram

Gambar 12. Shopping bag
Kemasan yang digunakan untuk Beadstown berupa
pouch drawstring untuk memudahkan pelanggan
dalam menyimpan aksesoris dan melindungi aksesoris.
Hardbox digunakan ketika Ibu Rosita akan
mengirimkan aksesoris ketempat pelanggan. Hardbox
digunakan agar aksesoris tetap terlindungi dalam
pengiriman. Shopping bag, digunakan ketika terdapat
pameran agar memudahkan pelanggan untuk
membawa aksesoris.

Gambar 15. Feed Instagram

Gambar 13. Foto aplikasi kemasan

Sosial media yang akan digunakan adalah Instagram,
karena saat ini semua kalangan sudah menggunakan
Instagram dalam mencari informasi, begitu juga
dengan ibu-ibu yang sudah mulai aktif menggunakan
Instagram dalam mencari berita. Beadstown sudah
memiliki akun Instagram akan tetapi Instagram
tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Instagram
bisa dijadikan media untuk membangun awareness
Beadstwon. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara
aktif mengupdate Instagram, membuat konten yang
menarik dan informatif. Konten akan berisi mengenai
produk, cerita-cerita wanita yang menginspirasi dan
hal-hal yang berhubungan dengan Beadstwon. Selain
itu Instagram bisa menjadi portofolio online
Beadstown

Graphic Standard Manual (GSM)
Graphic Standard Manual atau biasa disingkat menjadi
GSM merupakan sebuah pedoman acuan untuk
menstadarisasi identitas visual yang telah dibuat oleh
perusahaan untuk menjaga konsistensi image
perusahaan dalam pengaplikasian diberbagai jenis
media. Identitas visual yang ada pada GSM berupa
logo dan elemen visual lainya seperti warna, tipografi,
pattern, dan supergrafis.

Gambar 19. Graphic standard manual

Gambar 16. Graphic standard manual

Gambar 20. Graphic standard manual
Kesimpulan

Gambar 17. Graphic standard manual

Gambar 18. Graphic standard manual

Dalam melakukan branding Beadstown diperlukan
kejelian dalam melihat keinginan pasar yang dituju
dan harus bisa melihat peluang yang bisa diambil baik
dari pasar maupun dari dalam brand itu sendiri.
Branding yang baik akan membantu Beadstown untuk
meningkatkan nilai brand dan mengubah stereotype
orang mengenai UMKM sehingga dapat terus bersaing
dalam dunia industri kreatif.
Hal ini terbukti ketika adanya perubahan kemasan dan
tampilan foto produk dari Beadstown dan merupakan
bagian dari strategi branding Beadstown, target
audience melihat dengan kemasan baru, Beadstown
terlihat lebih mewah dan klasik. Target audience
megatakan jika dengan kemasan baru yang sudah
memiliki branding maka nilai jual aksesoris menjadi
meningkat, yang awalnya dijual kurang dari Rp
100.000, - mereka berani membeli dengan harga Rp
200.000, - hingga Rp 300.000, -. Foto produk yang
bagus juga membantu menarik perhatian target
audience untuk membeli barang, selain itu Feeds
Instagram dengan caption yang bagus juga bisa
menarik perhatian dan membentuk sebuah engagement
dari target audience. Target audience sangat tertarik
dengan brand story sebuah brand dan hal ini juga

dikatakan oleh salah satu responden, ia merasa sangat
senang jika bisa mengetahui makna dibalik aksesoris
yang dibelinya.

Saran
Beadstown tergolong dalam brand baru dan sedang
berkembang. Dalam membangun brand baru
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa
menampilan citra yang dibentuk. Beadstown harus
bisa aktif berkomunikasi agar bisa membentuk
engangement dengan target audience-nya salah
satunya dengan sosial media. Diusahakan Beadstown
dapat memberikan feedback setiap respon yang
diberikan target audience.
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