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Arcilla Creative merupakan rumah produksi yang menye-

diakan jasa dan solusi total dalam bidang komunikasi visual 

dengan video, website, dan layanan design. 

Kami mulai beroperasi sejak awal tahun 2008 dengan market 

utama adalah perusahaan - perusahaan yang sedang berkem-

bang maupun yang telah mendunia, baik perusahaan lokal 

maupun perusahaan asing.

Sebagai penyedia layanan profesional dalam dalam bidang 

komunikasi modern untuk client kami yang bergerak di berba-

gai bidang usaha, kami menyediakan jasa diantaranya adalah 

jasa pembuatan video company profile, video dokumentasi, 

jasa desain dan pembuatan website, serta jasa desain grafis 

meliputi desain company profile, brosur, dsb. 

Untuk setiap client, kami memberikan:

»  Solusi total terintegrasi dalam layanan komunikasi visual 

»  Strategi komunikasi dan konsep original terbaik bagi terwu-

    judnya tujuan komunikasi

»  Kualitas maksimal dan profesional langsung dari tim kreatif  

    yang berkualitas

»  Ketepatan waktu dan hasil pekerjaan

Arcilla Creative juga melengkapi Anda dengan fasilitas 

Personal Assistance agar setiap client kami mendapatkan 

layanan komunikasi penuh yang akan sangat memudahkan 

proses pekerjaan sehingga client kami selalu mendapatkan 

hasil yang maksimal guna tercapainya tujuan dan harapan 

bagi kebutuhan komunikasi client kami.
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Menyediakan pilihan yang terbaik untuk komunikasi dalam 

bidang video, website, dan design, tim Arcilla selalu mem-

berikan solusi kreatif dan inovatif. 

Dalam Divisi Video, kami memiliki tim creative yang terdiri 

dari creative / art director, desainer, videografer, serta video 

editor yang menspesialisasikan diri di bidang multimedia 

berbasis video yang hasilnya sangat mudah di gunakan dan 

fleksibel karena berjalan seperti media video pada umumnya, 

baik pada player maupun komputer / laptop tanpa penginsta-

lan software tertentu. 

Tim profesional kami menggunakan aplikasi moderen untuk 

membantu dalam merealisasikan konsep yang di garap ber-

sama, mendesain foto, video dalam mengembangkan video 

company profile bahkan juga menambahkan efek suara, reka-

man narasi, pembuatan jinggle, dan efek pada visual dalam 

mengembangkan video company profile yang komunikatif 

juga menarik dalam media yang mudah di gunakan.

Tim Arcilla Creative telah membantu berbagai client dalam 

berbagai bidang usaha untuk memenuhi berbagai tujuan  

perusahaan mereka yang menjadi prioritas kami dalam mem-

berikan kualitas semaksimal mungkin. 

Client-client yang pernah bekerjasama dengan kami 

di antaranya adalah;

»   PT. Akasha Wira International

»   PT. Takeda Indonesia
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»   PT. Sankyu Indonesia International

»   PT. Tunggal Idaman Abdi

»   PT. Biggy Cemerlang

»   PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia 

»   PT. Akzo Nobel Car Refinishes Indonesia

»   PT. Pramindo Ikat Nusantara (Telkom Indonesia Group)

»   PT. Bangun Satya Wacana (Kompas Gramedia Group)

»   PT. Probesco Disatama 

»   PT. Henkel Indonesien & PT. Henkel Dongsung

»   PT. Graha Layar Prima (Blitzmegaplex)

»   PT. Kalimantan Prima Persada

»   PT. Uniflora Prima

»   PT. Arta Boga Cemerlang (Orang Tua Group)

»   Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo & FKUI

»   TOA Corp & PT. PP (Persero), Tbk

»   PT. Hutama Nindya Karya, JO

»   PT. VivaStor Techno Logica

»   PT. Onna Prima Utama

»   PT. AKR Corporindo, Tbk.

»   PT. Media Mandiri

»   PT. Marga Mandalasakti

»   PT. Van Oord Indonesia

»   PT. Bayumas Jaya Mandiri Group

»   Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman

»   Akademi Sekretari & Manajemen Don Bosco

»   Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

»   Pusdiklat BPK RI

Untuk melihat cuplikan dari video-video yang telah kami 

selesaikan, silakan menghubungi representative kami atau 

kunjungi kami di youtube channel. 

https://www.youtube.com/user/arcillacreative
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Website merupakan sarana yang sudah umum untuk berko-

munikasi secara global. Bahkan keberadaan website merupa-

kan sebuah keharusan untuk meningkatkan kredibilitas juga 

sebagai sarana komunikasi yang interaktif. 

Website perusahaan, website portal maupun website pen-

jualan perlu di kembangkan secara mendetail terutama pada 

fitur SEO (Search Engine Optimation) agar website yang di 

kembangkan menjadi website yang jauh lebih mudah di cari 

oleh para peminat produk atau jasa Anda. Dengan manaje-

men trafik yang baik, tim Arcilla Creative menawarkan jasa 

website developing yang terbukti berguna bagi peningkatan 

awareness, kredibilitas, serta penjualan yang di butuhkan 

perusahaan secara bertahap dari waktu ke waktu.

Tim kami membuat website yang di lengkapi dengan ad-

min panel yang selalu dapat dengan mudah di maintanance 

walaupun bagi pengguna internet awam dengan tujuan agar 

informasi yang ada di dalam website tersebut selalu up to 

date guna menjamin kredibilitas pengunjung website.

Pembaharuan data seperti produk launching, special events 

atau costumer newsletter akan memudahkan pelanggan 

mendapatkan informasi penting selain juga meningkatkan 

loyalitas para pengunjung website.

Untuk admin panel, tim Arcilla Creative selalu menggunakan 

sistem keamanan terbaru sehingga data-data website terja-

min keamanannya dari berbagai kejahatan website yang ada.
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Di sertai desain website yang unik, memiliki karakter serta ciri 

khas yang di sesuaikan dengan citra perusahaan serta dileng-

kapi dengan navigasi yang mudah di gunakan, website yang 

kami kembangkan membuat citra perusahaan menjadi lebih 

bonafit, komunikatif, serta interaktif.

Tim programmers dan desain grafis kami telah berpengala-

man dalam menangani pengembangan website seperti;

»  Pembuatan dan pengembangan website perusahaan

»  Pembuatan dan pengembangan website portal

»  Pembuatan website penjualan online (e-commerce web)

»  Pengembangan SEO (Search Engine Optimation) 

»  Pembuatan dan pengembangan website produk katalog

»  Desain website dan website templating

Kami telah membantu dalam mengembangkan website para 

client-client kami dengan keperluan yang sangat beragam, 

diantaranya sbb:

»  PT. Stella Satindo - http://matrixparabola.com

»  PT. InfoMatrix Masterindo - http://matrix-master.com

»  PT. Penta Resources International -

    http://pentaresourcesinternational.com

»  PT. Pohon Mas Sejahtera - http://ptpms.com

»  PT. Fortuna Tama Insani (PJTKI) (admin web / intern)

»  Akademi Sekretari & Manajemen Don Bosco

»  Sapta Tour (admin web / intern)

Untuk berkonsultasi dan melihat fitur-fitur website yang telah 

kami kembangkan, silakan menghubungi representative kami.
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Pilihan media konvensional tetap merupakan sebuah 

keharusan dalam komunikasi dan promosi, untuk itu kami 

juga memiliki divisi design untuk pembuatan identitas peru-

sahaan, desain company profile, desain brosur, banner, flyer, 

poster, dan lain sebagainya.

Kualitas desain merupakan hal yang paling penting dalam 

media promosi guna tercapainya tujuan komunikasi yang 

jelas dan tepat guna.

Dengan desain media yang profesional dari tim desainer grafis 

terbaik, Anda mendapatkan kualitas desain yang maksimal, 

bukan hanya menarik dan eye-catching, tapi juga komunikatif 

sesuai dengan target komunikasi yang di tuju.

Silakan hubungi kami untuk mendapatkan informasi menge-

nai kualitas desain media promosi yang kami tawarkan. 

Tim profesional Arcilla memberikan jasa terbaik di bidang;

»   Desain media promosi dan iklan;

       -   Jasa desain brosur

       -   Jasa desain leaflet

       -   Jasa desain banner

       -   Jasa desain poster

»   Desain untuk citra perusahaan / desain koporat;

       -   Jasa desain profil perusahaan

       -   Jasa desain laporan tahunan / annual report

»   Publishing, dll.;

       -   Jasa desain majalah

       -   Jasa desain sampul buku / cover buku
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Dalam divisi design, kami telah menangani client-client yang 

berkecimpung dalam berbagai bidang usaha yang beragam 

sehingga masing-masing desain yang kami wujudkan memi-

liki target komunikasi dengan konsep yang beragam pula. 

Client-client kami di antaranya adalah;

»   PT. Primagama Bimbingan Belajar (Benesse Corporation)

»   PT. Pohon Mas Sejahtera

»   PT. Pacific Lubritama Indonesia (United Oil)

»   DepKes RI & JICA

»   PT. Global Bangun Mandiri

»   Ace Property

»   PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia

»   PT. Dharmawan Wiganda

»   PT. Pabrik Cat & Tinta Pacific

»   Din Tai Fung Restaurant

»   PT. Nur Tours & Travel

»   PT.  Dibyacipta Primasol

»   Padang Karunia Group

Untuk melihat portfolio design yang telah kami kerjakan, sila-

kan menghubungi representative kami yang bersangkutan.

Karya-karya kami dapat di lihat di situs;

https://www.arcilla-creative.com 

atau hubungi representative kami untuk berkonsultasi 

secara langsung.

http://www.arcilla-creative.com/id-index.html
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