CREATIVE BRIEF FORM
LOGO DESIGN “NextFiber®”


Apa nama yang Anda inginkan di logo?
Desain brand / Logo Product untuk “Nextfiber®”



Pilih jenis perusahaan Anda (Kategori)
Kami perusahaan yang bergerak di Penyedia perangkat Fiber Optic dan aksesories nya u/
perusahaan “infrastruktur” fiber optic.



Jelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan Anda dan target marketnya
Perusahaan kami adalah PT. Arthan Nusa Sentosa (ANS) berdiri sejak Januari 2015. Sejak
2015 kami sudah men-supply dan menjual produk – produk Fiber Optic ke beberapa
perusahaan Infrastruktur fiber optic. Dengan berjalannya waktu kami ingin menciptakan brand
sendiri.
Kondisi saat ini Fiber Optic masih dihuni / di manage oleh “orang – orang tua” dan masih
menggunakan produk lama dan sudah jauh tertinggal technology nya. Kami ingin membawa
serta membangun image bahwa dengan NextFiber lebih berinovasi, lebih kreatif, lebih simple.
Dengan adanya “Nextfiber®” kami ingin menciptakan :
- Produk / perangkat Fiber Optic yang berinovasi, berinovatif, Internet minded dan mengerti
tentang kebutuhan infrastruktur Fiber Optic.
- Produk yang simple, kuat, berkualitas dan sesuai requirement client.
- Harga kami lebih mahal dari harga pasar dan kami adalah price setter.
- Nextfiber bisa co-branding dengan logo dari fiber optic operator (Client Company).
- Nextfiber bisa special design untuk fiber optic client company
Contoh Klien :
- http://oxygen.id/
- https://myrepublic.co.id/
- https://indihome.co.id/
- https://www.biznethome.net/
- https://www.firstmedia.com/
- https://www.balifiber.id/
- etc

Logo PT Arthan Nusa Sentosa (ANS) saat ini.

Target Market Kami :
- Perusahaaan – Perusahaan Infrastruktur Internet cepat.
- Kontraktor / penyedia jasa yang mengerjakan pembangunan infrastruktur internet tersebut.
Logo yang kami inginkan :
- Typography
- Symbol (ada Brand mark and ada Brand Type) >> Logo dan Tulisan
- Fun >> Logo dan Tulisan

Anda dapat memilih salah maksimal 4 jenis logo yang Anda inginkan.



Apa warna yang Anda inginkan di dalam logo? (Optional)
Mengikuti warna logo perusahaan (ANS) kami saat ini (Logo Terlampir di atas)



Jelaskan mengenai desain logo yang Anda inginkan
Kami menginginkan desain logo yang Internet Cepat / Fiber Optic minded, menarik dan
eyecatching juga mudah diingat oleh para konsumen kami.



Apa ada hal lain yang ingin disampaikan kepada Desainer Kami?
Warna dari design logo “Nextfiber” akan berkesinambungan dengan tampilan dari Website
kami (sedang di bangun) >> www.nextfiber.id

Contoh produk – produk yang kami jual :
Joint Closure Inline

Joint Closure Dome

OTB (Optical Termination Box) Indoor

ODP (Optical Distribution Point)

Dan kami masih men-supply beberapa produk lainnya.

Tetapi saat ini kita tidak mensupply untuk Cable ADSS Cable Fiber
Optic

