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Kharisma Travel Bali 
Renon Arcade, Laverne 3rd Floor 

Jln. Raya Puputan No. 81, Denpasar – Bali 
Phone: 0361-8466944 

Email: info@kharismatravelbali.com  

 

 
BRIEF DESIGN FLYER  
 

BACKGROUND PERUSAHAAN 

Kami adalah perusahaan Travel yang sedang berkembang dan saat ini sedang 

memfokuskan pengembangan divisi transportasi kami. Info lanjut mengenai perusahaan 

Travel kami dapat dilihat di www.kharismatravelbali.com / IG @kharismatravelbali. 

 

Di divisi transportasi, kami menyewakan unit mobil lengkap dengan Driver (tidak 

menyewakan lepas kunci). Driver yang kami pekerjakan adalah Driver In-House (bukan 

freelance) yang sudah melewati training kerapian penampilan, kesopanan, cara 

mengemudi, On-Time, dsb. sehingga sudah mengikuti Standard perusahaan kami.   

 

Untuk unit transportasi yang kami sewakan, semua adalah unit pribadi milik perusahaan. 

Kami TIDAK bertindak sebagai calo. Jika ada pemesanan melebihi dari unit yang kami 

miliki, maka kami akan mereferensikan tamu langsung kepada rekanan kami. Selain itu 

poin plus yang perusahaan kami miliki adalah kami memberikan jaminan pelayanan. 

Apabila unit yang disewakan kotor secara interior dan Driver tidak berlaku sopan, maka 

kami tidak akan menagihkan pembayaran alias gratis!  

 

Unit yang kami miliki saat ini:  

• 1 Unit Hi Ace Commuter 2017 – Full Modif dengan TV, Gorden, Karpet, Jok Kulit. 

16 SEATERS. 

• 1 Unit Wuling Conferro S 2017 (Avanza Similar) 8 SEATERS. 

• 1 Unit Innova 8 SEATERS. 

• 1 Unit Innova Reborn 8 SEATERS.  

 

Harga pembukaan kami untuk Tur dalam kota dengan Wuling adalah IDR 500,000/12 

jam sudah termasuk BBM dan biaya Driver.   

 

Karena kami berkecimpung di dunia Travel, tentunya unit-unit mobil yang kami sewakan 

dapat digunakan untuk kebutuhan Travel dengan destinasi Turis pada umumnya seperti: 

Ubud, Jimbaran, Uluwatu, Kuta, Seminyak, dan sekitarnya.  

 

FLYER 

Kami membutuhkan pembuatan flyer ini dengan content khusus transportasi. Flyer ini 

akan kami titipkan di beberapa tempat yang memiliki traffic tinggi pengunjung.  
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Target market: Wisatawan Domestik.  

 

CONTACT  

Hotline: 0361-8466944 / 081310283091. 

IG: @kharismatravelbali  

FB: kharismatravelbali  

Email: info@kharismatravelbali.com  

 

Jika ada pertanyaan mengenai brief yang kami berikan silahkan menghubungi kami 

secara langsung melalui email gm@kharismatravelbali.com (Yuki).  
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