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BAB V 

Penutup 

 

5.1 Kesimpulan 

Kita menyadari pada setiap penjualan produk atau jasa dibutuhkan adanya 

keanekaragaman promosi. Promosi merupakan alat yang paling efektif untuk 

mempresentasikan produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi dilakukan melalui 

banyak media yang bisa dipilh untuk mengejar nilai efektifitas dan informasi. 

Dalam promosi Spitze Studium yang lama, bisa dilihat promosi yang kurang 

efektif dan informatif. Secara keseluruhan promosi yang dilakukan sangat gamblang 

dan tidak jelas arahnya, oleh karena itu dengan pembaruan promosi ini diharapkan 

akan memberi hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan utama dari Spitze 

Studium sendiri. 

Melalui media promosi yang lebih lengkap akan menjadi suatu daya tarik 

tersendiri bagi audience untuk membaca informasi itu, sehingga dari situ para 

audience bisa tertarik dan ingin untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai studi di 

Jerman. 
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5.2 Saran Penulis 

Promosi merupakan cara yang paling efektif untuk menjual produk atau jasa. 

Oleh karena itu promosi harus sangat diperhatikan. Kejelasan konsep promosi dan 

penggunaan media-media promosi yang tepat juga sangat mempengaruhi efektifitas 

penjualan produk atau jasa tersebut. Hal yang penting lagi adalah bahwa informasi 

yang diberikan harus lengkap dan mudah dipahami oleh audience. Untuk mendukung 

pemahaman informasi kepada audience, perlu diperhatikan juga cara pembuatan 

layout. Layout sangat berpengaruh dalam cara audience mempelajari informasi. 

Layout harus disesuaikan dengan target audience supaya pesan yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik. 

Secara garis besar, promosi merupakan sarana yang tepat dan penting untuk 

menyampaikan dan menjual suatu produk atau jasa. Pemilihan media promosi yang 

tepat perlu sangat diperhatikan supaya promosi yang dilakukan dapat efektif dan 

informatif. 

Dengan demikian, akan sangat menjanjikan bagi para calon mahasiswa yang 

akan melanjutkan studinya ke luar negeri. Jerman adalah tempat studi yang tepat 

untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Spitze Studium memiliki layanan yang sangat 

membantu dan mengantar para calon mahasiswa ke Jerman mulai dari konsultasi, 

pengurusan sebelum keberangkatan, hingga sesampainya calon mahasiswa di Jerman.  

 

 

 


