
Corporate Logo Design:

Brief Company & Business Details:

Hermont Water adalah perusahaan air minum yang bergerak di berbagai kelas pasar, yaitu:
Kelas atas (Lux-ion), kelas menengah (Milosta), dan kelas bawah (Mineralká) di mana masing-
masing segment tersebut akan memiliki strategy, approach dan tentunya gaya design yang 
berbeda. Berikutnya akan dilampirkan penjelasan mengenai preference desain dari
pihak Hermont Water.

Dalam momen ini, produk untuk kelas menengah (Milosta) akan menjadi objek utama yang
akan dikembangkan dari segi packaging & label (diadakan dalam kontes berbeda).

The Design that we are looking for:
Sehubungan dengan berkembangnya produk air minum di pasar Indonesia secara pesat,
PT Hermont Water Indonesia melihat adanya kebutuhan & posisi pasar yang unik, yaitu
dengan adanya gaya pengemasan yang eksentrik menggunakan kombinasi warna gelap.

Berangkat dari pemilihan warna tersebut, akan ada banyak gaya & kesan design yang dapat
dihasilkan. Pada kasus ini, kesan elegant, berkelas & aman untuk dikonsumsi akan menjadi
fokus utama kami bertujuan untuk dapat berkompetisi dengan produk - produk air minum
lainnya yang sudah mapan di pasar Indonesia.

Product Variant to be Designed:
- Kemasan Botol (Priority)
- Kemasan Galon

PT. Hermont Water Indonesia
Design Brief



Product Specification & Brief:

Milosta
Target Market
- Hotel, Restaurant, Café, Entertainment, 
Label Style
- Comply to Indonesian Consumer Goods Regulations (Samples attached)
- Choices between Black & Blue or Black & Gold Color
- Modern Design & Contemporary (Transparent Color Combination, if applicable)
- Logo Milosta menggunakan style Typography
Bottle Packaging Style
- Diamond Accent is prefered the most
- Innovative, yet reasonable to be produced & efficient for storage purpose

Label reference image ideas & elements:

- Blue Water as the lining Style

*existing logo candidate



Bottle Style Reference

*existing bottle design candidate

Additional Notes:
- Desain yang dikonteskan adalah untuk kemasan

Botol & Galon
- Desain Packaging & Label dilakukan bersamaan


