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.INFO ABOUT US
There is a boundary between ideas that we have in our
mind and how to present them in interesting, memorable
and professional way, That is the reason of our existence,
the aim of this company, to fill the gap, to execute your
ideas, to deliver your voice

Babel Insight (BI) diluncurkan pada awal tahun 2021, sebagai media informasi yang
independen. BI tidak hanya menyajikan informasi yang berkualitas tetapi juga
memberikan pengalaman menarik yang melibatkan para pengguna secara langsung
. “Million Stories One Truth” menunjukkan bahwa berjuta cerita dihadirkan di BI, dan
menghadirkan berjuta sudut pandang dan olah pikir dari setiap penulisnya. Pesan
yang ingin disampaikan dikemas secara apik dan berbeda dengan menyediakan
'rumah' bagi cerita-cerita anda yang takkan terlupa.

WHO WE ARE?

WHAT WE DO?

OUR BUSINES?

BI bergerak di bidang
komunikasi kreatif baik
tertulis maupun lisan, dan
mengembangkan beberapa
bidang pemasaran
berdasarkan minat dari
setiap orang. Kami, sebagai
konsultan kreatif,
mempresentasikan ide Anda
melalui media sosial,
creative talk, creative
personal branding.

Ketertarikan pada
Komunikasi Kreatif, akan
membawa Anda pada
pengalaman baru dalam
menikmati dan menemukan
kreasi ide-ide baru untuk
membentuk brand
terhadap seseorang,
komunitas, dan perusahaan.

Bekerja sama dengan
berbagai klien di sektor
publik, swasta, dan nirlaba.
Dan beroperasi melalui
beberapa segmen bisnis,
diklasifikasikan berdasarkan
tujuan dari setiap pengguna
jasa.
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.OUR EXPERTISE
“Karena Anda perlu cara-cara terbaik untuk
mengisahkan cerita anda kepada dunia”

KONSULTAN KREATIF
Orang biasanya mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan ide-ide mereka
menjadi sebuah tindakan. BI menghargai keunikan Anda, orisinalitas Anda, dan
harapan Anda untuk memberikan hal-hal yang berharga kepada orang-orang. BI
memiliki tenaga Profesional yang berasal dari berbagai latar belakang
pengetahuan, juga terampil dan berkomitmen. Oleh karena itu Anda dapat
membagikan ide-ide impian Anda, dan kami akan menyajikannya melalui gambar,
video, cerita, presentasi, dan berbagai instrumen kreatif lainnya.

KREATIF PERSONAL BRANDING
Salah satu citra yang dibutuhkan setiap orang adalah dikenal dan diterima
berdasarkan keunikannya. Untuk menciptakan dan membentuk keunikan dan
kelebihan Anda, perusahaan yang anda pimpin, produk yang anda jual, atau
program yang ingin dijalankan, Anda perlu memiliki media kreatif untuk menemani
Anda menemukan personal branding Anda. BI merangkul keragaman dan identitas
Anda. Kami menggali nilai, membangun dan menambahkan nilai positif pada
“merek” Anda dalam kehidupan orang-orang.

PENYELENGGARA ACARA KREATIF
“Peristiwa yang tak terlupakan berlangsung selamanya”
Saat BI menciptakan momen untuk Anda. Momen spesial yang akan diingat semua
orang. Kami berkomunikasi dengan klien untuk memahami keinginan, kebutuhan,
dan permintaan khusus mereka untuk acara tersebut. Kami mempertimbangkan
kebutuhan spesifik Anda dan memberikan yang terbaik, termasuk penunjang
karier, pendidikan, teknologi, acara olahraga, dan pameran dagang, festival film,
musik, seni budaya dan pameran sekaligus.
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.A CASE STUDY
Seorang memiliki produk yang sangat berkualitas namun belum dapat terjual dengan baik, atau
perusahaan yang memilki program yang bagus, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat,
maupun komunitas atau organisasi baru yang memilki visi misi yang menarik namun tak kunjung
dilirik.
Komunikasi kreatif menjadi solusi yang dihadirkan untuk segmentasi pasar yang berbeda agar
menghasilkan treatment yang berbeda sesuai dengan target market.
Pada segmentasi yang menyasar pada anak muda, tentunya mengunakan treatment yang
berbeda dibandingkan jika sasaran mengarah pada segmentasi dewasa, sehingga, umur, latar
belakang pendidikan, sosial dan budaya menjadi aspek yang sangat kami pertimbangkan ketika
membentuk suatu branding.

.SOLUTION
1. Personal Branding
Dengan menemukan personal branding yang tepat Anda dapat memimpin banyak orang (lead
more), dapat terus menang (win more), dan terakhir pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih
(earn more).
Membentuk personal branding bagi perusahaan, organisasi perangkat daerah (OPD), personal
branding perorangan ini dilakukan sejak awal dengan melakukan penelitian, dan mengambil foto
Video, berita dan dengan mengumpulkan testimoni.

2. Design Branding
“Orang lain perlu mengetahui cerita perjuangan Anda tentang betapa spesialnya produk yang
anda hasilkan, ketika anda bisa menceritakannya dengan baik maka perhatian didapatkan”
Cara bercerita pun berpengaruh terhadap kesan yang akan anda dapatkan. BI sangat menyadari
hal tersebut, sehingga Bi membantu anda mengkreasikan moment yang paling berharga agar
setiap orang menjadi bagian dalam perjalanan produk anda.

3. Web Development
Aspek digitalisasi membuat banyak pihak membutuhkan jalan baru untuk dapat memasarkan dan
mencitrakan produk mereka hingga kepasaran global. Salah satunya dengan mengunakan web. BI
menyediakan kanal web yang dapat digunakan secara khusus dan ekslusif untuk
menyebarluaskan informasi. Dengan sistem web Sharing/ web promoting sehingga berita bahkan
website perusahaan dapat terkoneksi secara langsung dengan kanal khusus dari BI.

www.babelinsight.id
Jl. Soekarno Hatta, Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
Kepulauan Bangka Belitung 33684, Indonesia

.id

Babel
Insight

2022
Babel Insight

.id

.id

.PRODUCTION
Babel Insight Special Offer

Tak hanya sebagai media untuk memberikan Informasi dan berita
yang cepat, tepat dan akurat melalui media online, Babelinsight.id
juga menawarkan jasa creative digital menjadi media promosi
kepada anda sebagai Personal maupun Perusahaan Pemerintah,
Swasta, BUMN, LSM dan Organisasi Masyarakat untuk melejitkan
brand dan strategi bisnis anda.

Sumber Daya Manusia yang kami miliki dan pakar di
bidangnya, akan membantu anda dan perusahaan
anda dalam membangun image dan menciptakan trust
atau kepercayaan masyarakat.

Dengan metode analisis issue, perencanaan, dan
target yang terukur, kami akan membantu sebagai
konsultan bisnis anda melalui media Babelinsight.id
maupun media sosial.

Setiap pembaca Babelinsight menggunakan
Share rating per IP Addres yang hasilnya tidak
dapat dimanipulasi, sehingga dapat menentukan
analisis issue, strategi dan target yang jelas,
sesuai dengan kebutuhan dan penyebaran.
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.HOW TO START
We discuss

We research

We decide

We choose

We execute

A. PERSONAL BRANDING
Dengan menemukan personal branding yang tepat Anda dapat memimpin
banyak orang (lead more), dapat terus menang (win more), dan terakhir pasti
akan mendapatkan sesuatu yang lebih (earn more).
Membentuk personal branding bagi perusahaan, organisasi perangkat daerah
(OPD), personal branding perorangan ini dilakukan sejak awal dengan
melakukan penelitian, dan mengambil foto Video, berita dan dengan
mengumpulkan testimoni.

Produk Personal Branding yang
kami tawarkan meliputi:

1

Biographies or
Autobiographies

• Video*
• Foto
• Artikel/ cerita human interest
(narasumber)
• Artikel/ cerita testimoni
• Prestasi

2

News Feature

• News artikel
• Foto
• Video

3

Media Social
Cosultan

•
•
•
•
•
•
•

Foto sesi
Video
Ide posting
Ide Grafis postingan
Ide Narasi posting
Time table posting
Laporan progres dalam
1 tahun (annual report)
• Tagline
• Map issue

www.babelinsight.id
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Public
Opinion Lead

• Issue analyst reporting
• Propaganda (opini/
artikel/ foto)
• Image building
(opini/artikel/foto)

5

Opinion
Writing

• Self image (article/
video) branding

Babel
Insight

2022
Babel Insight

.id

B. CORPORATE BRANDING
Adalah pelayanan kepada Perusahaan Pemerintah, Swasta maupun BUMN
menyiapkan strategi untuk meningkatkan brand awareness, brand identity,
maupun brand loyalty konsumen.

Produk Corporate Branding yang
kami tawarkan meliputi:

1
•
•
•
•
•
•

Company Profile
Announcing

Foto
Video
Artikel
Grafis
Tagline
Features 5-7 minutes

2

Event Coverage

• Foto
• Video
• Artikel

3
•
•
•
•

Product
Release

Video
Foto
Artikel
Konten media sosial
(infografis/reels)

4

Counter
Release

• Artikel
• Video
• Infografis

.OUR TRAFFIC
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Advertising

• Infografis
• Media Outdoor
(Billboard, dsb)
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Copyright Management
•

•

Pengguna jasa dapat menyebarluaskan dan menggunakan
foto dan video untuk keperluan personal dengan tidak
menghilangkan logo produksi BI.
BI dapat menggunakan hasil foto maupun video untuk
keperluan promosi produk dan testimoninya.

Payment Information
•

•

Pembayaran dapat dilakukan di awal perjanjian atau pihak
pemakai jasa dapat melakukan downpayment sebanyak 30
persen dari jumlah total pembayaran.
pembayaran dilakukan jika kedua belah pihak menyetujui hasil
kerja.

Contact

7281020247
Bank BSI an. PT Lawang Invent Mahajana

Support and Maintenance
•

•

Pengguna jasa bertanggung jawab untuk memeriksa,
mengoreksi, dan memberikan pemberitahuan tentang
kesalahan atau perubahan.
Babel insight menerima perbaikan hasil kerja sebanyak tiga kali
sebelum diterbitkan.

Contract Cancelation
Pembatalan kerja sama tidak dianggap sah kecuali konfirmasi
tertulis diterima oleh pihak BI.
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Portfolio
Video
https://www.babelinsight.id/video

Foto
https://www.babelinsight.id/picture

Erzaldi Rosman
Media berperan besar dalam mencerdaskan bangsa. Sesuai
dengan tujuannya, media sebagai sarana bagi publik untuk
memperoleh narasi yang informatif. Tak ubahnya seperti
seni dan karya, literasi dan berita yang faktual dan
terpercaya adalah tujuan, yang akan dihadirkan
babelinsight.id bagi pembaca di bumi serumpun sebalai.

Melati Erzaldi
Million stories, one truth". Sesuai dengan slogannya,
babelinsight.id menjadi warna baru dalam dunia media
Bangka Belitung. Selain meningkatkan literasi di era
digitalisasi, babelinsight.id, siap menjangkau pembaca
semua usia. Sampaikan informasi dengan sajian berkualitas,
aktual, dan terpercaya. Gapai cita-cita negeri, "Bangsa
cerdas dengan narasi".
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