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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan segala uapaya untuk memuaskan konsumen dimana individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. 

Beberapa ahli telah mengemukakan definisi tentang pemasaran, diantaranya: 

 

Kotler (2009:5) 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan dan 

menukarkan produk yang bernilai satu sama lain. 

 

Swastha ( 2008:5) 

Pemasaran adalah system keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemasaran adalah 

seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus penyampaian produk dan jasa dari 

produk ke konsumen secara efisien. Dengan demikian konsep pemasaran sangat berperan 

dalam menunjang berhasilnya bisinis yang dilakukan. 
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2.2 Bauran Pemasaran 

Untuk mencapai pasar yang menjadi sasaran atau segmen berarti mengkombinasikan dan 

memadukan sumber-sumber intern (sumber-sumber yang dapat dikuasai dan dikendalikan 

oleh managemen suatu organisasi perusahaan) dengan sumber-sumber ekstern (sumber-

sumber yang ada di luar organisasi pemasaran tetapi masih merupakan bagian dari sistem 

organisasi pemasaran itu sendiri), kemudian menyesuaikan kedua sumber tadi dengan unsur 

lingkungan (unsur-unsur lingkungan yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh 

managemen suatu organisasi pemasaran namun dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran 

perusahaan) untuk merumuskan suatu kegiatan pemasaran perusahaan). 

 

Kotler (2009:123) 

Bauran pemasaran adalah campuran dari variabel-variabel pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. 

Variabel-variabel yang dimaksud yaitu: Produk, Harga, Saluran Distribusi, dan 

Promosi. 

 

2.2.1 Produk 

Sebelum perusahaan menjalankan kegiatan pemasaran, terlebih dahulu perlu diperhatikan 

tentang produk yang dihasilkan. Keputusan-keputusan tentang produk mencakup penentuan 

bentuk penawaran secara fisik, mereknya, pembungkus, garansi, dan servis sesudah penjualan. 

Produk merupakan bentuk penawaran  (baik yang berwujud fisik maupun tidak) yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. 

 

Kotler (2009:4)  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, 

acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 
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2.2.2 Harga 

Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga 

pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga tersebut anatara 

lain biaya, keuntungan, praktek saingan, dan perubahan keinginan pasar. Harga merupakan 

jumlah nominal yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. 

 

Swastha (2008:241) 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. 

 

Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu 

sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan 

sejumlah keuntungan dari harga tersebut. 

 

2.2.3 Promosi 

Secara khusus pemasaran modern menuntut lebih dari pada hanya mengembangkan suatu 

produksi yang baik, memberi harga yang bagus dan mendistribusikan produksi ke konsumen 

yang dituju. Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu Iklan, Promosi Penjualan, 

Penjualan Tatap Muka dan Hubungan Masyarakat. Menggambarkan berbagai macam cara 

yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen. 

 

Swastha (2008:349) 

Promosi adalah arus informasi atau pesuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan sesorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

 

Dengan demikian promosi adalah komunikasi informasi antara penjual dan pembeli yang 

dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk mengajak,membujuk dan meyakinkan 
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serta menciptakan transaksi pembelian. Kebijaksanaan pemasaran yang menyangkut promosi 

adalah memberitahu kepada pembeli atas tersedianya produk di pasar serta meyakinkan 

kepada konsumen bahwa prduk itu dapat memberikan kepuasan seperti yang diinginkan oleh 

konsumen. 

 

2.2.4 Saluran Distribusi 

Kebijaksanaa saluran distribusi bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa yang 

dilakukan oleh produsen ke konsumen, Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan 

keputusan-keputusan tentang distribusi, aspek tersebut adalah: 

a. Sistem transportasi perusahaan. 

b. Sistem penyimpanan, dan 

c. Pemilihan saluran distribusi. 

 

(Swastha 2008:285) 

Saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari 

produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. 

 

Jadi saluran disrtibusi adalah proses penyampaian jasa atau produk yang dilakukan 

perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen 

sasaran dari produsen ke konsumen. 
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2.2.5 Sumber Daya Manusia (People) 

Sumber daya manusia  dalam perusahaan memegang peran yang sangat penting untuk 

menjalankan tugas dan pekerjaannya demi kelangsungan hidup usaha yang dijalankannya. 

Yang dimaksud elemen sumber daya manusia (people) disini antara lain komitmen, insentif, 

penampilan, perilaku, dan kebiasaan. People merupakan Sumber daya manusia yang 

berkaitan langsung dengan berjalannya suatu perusahaan dan sekaligus mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap pelayanan perusahaan. 

 

2.2.6 Bentuk Pisik (Physical Evidance): 

Suatu usaha baik itu usaha kecil atau besar, yang bertujuan untuk mencari laba memerlukan 

peralatan-peralatan untuk dapat menunjang kelancaran usahanya. Bentuk peralatan tersebut 

dapat berupa bangunan, lahan parkir, atau alat-alat lainnya seperti komputer, telpon, alat-alat 

tulis dan lain-lain. 

 

Bukti fisik PT Tunas Dwipa Matra yaitu adanya ruang tunggu, ruang kerja karyawan, 

peralatan kerja yang tersedia diperusahaan, adanya fasilitas tambahan seperti kursi refleksi 

pada ruang tunggu, dan halaman parkir yang luas. 

 

2.2.7 Proses 

Strategi proses perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk menjaga kepuasan konsumen akan 

cara kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Pada hakekatnya proses penyampaian produk 

kepada konsumen telah dinilai dari perencanaan. Keseluruhan proses ini harus dibuat dengan 

baik agar apa yang disampaikan dapat digunakan atau di adaptasi dan akan menjadi proses 

dasar untuk mengontrol tindak pemasaran. 
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2.3 Arti dan Peranan Promosi 

Pengertian promosi menurut Kotler (2009:79) 

Promosi  adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membeli produk. 

 

Shimp (2000:596) menyatakan bahwa promosi adalah 

aspek pemasaran umum bahwa managemen promosi berhubungan dengan 

eksplisitas. Promosi meliputi praktek periklanan, penjualan perorangan, promosi 

penjualan, publisitas, dan point-of-purchase communication. 

. 

 

Dari definisi tersebut, maka peranan promosi adalah memperkenalkan, menawarkan dan 

menciptakan daya tarik serta kesan yang baik terhadap perusahan maupun barang atau jasa 

yang ditawarkan, guna menumbuhkan minat dan keyakinan konsumen untuk membeli. 

 

Kotler (2009:203) dalam melaksanakan suatu promosi perusahaan harus menentukan terlebuh 

dahulu hal-hal sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan 

Tujuan promosi adalah untuk memodifikasi tingkah laku seperti memberitahukan  

secara langsung atau tidak langsung, untuk membujuk agar calon konsumen 

berkeinginan untuk membeli produk menggunakan jasa dan meningkatkan agar tidak 

lupa terhadap produk atau jasa dari perusahaan tersebut. 

2. Memilih Berita 

Tahap selanjutnya dimulai dengan mempersiapkan berita yang tepat untuk promosi 

yang dituju, sifat-sifat berita berbeda-beda tergantung promosinya. 

3. Menentukan Bauran Promosi 

Perusahaan harus menentukan kombinasi yang paling cepat diantaranya kegiatan-

kegiatan promosi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya 

yang tersedia. 
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4. Memilih Media 

Jenis media yang digunakan harus sesuai dengan kelompok masyarakat yang akan 

dituju. 

 

2.4 Tujuan Promosi 

Menurut Swastha (2008:353) tujuan-tujuan promosi dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Modifikasi Tingkah Laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi mempunyai beberapa alasan antara 

lain: mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan pertolongan atau intruksi, 

memberikan informasi, mengemukakan ide dan pendapat. 

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi dapat ditunjukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang 

penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi umumnya lebih sesuai 

dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan produk. Promosi yang 

bersifat informatif ini juga penting bagi konsumen karena dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli. 

3. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk (persuasif) umumnya kurang disenangi oleh 

sebagian masyarakat. Namun kenyataannya sekarang ini justru yang banyak 

muncul adalah promosi yang bersifat persuasif. Promosi demikian ini terutama 

diarahkan untuk mendorong pembelian. 

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan 

merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama tahap kedewasaan di 

dalam siklus kehidupan produk. 
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2.5 Kegiatan-Kegiatan Promosi 

Menurut Kotler (2009:189) kegiatan promosi terdiri dari tujuh bagian, yaitu: 

1. Periklanan (Advertising) 

2. Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

3. Publisitas 

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 

2.5.1 Periklanan (Advertising) 

Pada umumnya, tujuan utama perusahaan adalah mencari laba, perusahaan harus memilih 

alternatif periklanan yang dapat menciptakan nilai tertinggi untuk laba jangka panjang. 

 

Kotler (2009:202) Periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif 

dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi 

merek atau mendidik orang. 

 

Menentukan tujuan iklan, tujuan iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat 

pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan tujuannya, iklan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

1. Iklan iinformatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang 

produk atau fitur baru produk yang ada. 

2. Iklan persusif bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan 

pembelian produk atau jasa. 

3. Iklan pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. 

4. Iklan penguat bertujuan menyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan 

pilihan tepat. 
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Menurut Shimp (2000:257) Fungsi-fungsi periklanan yang dikemukakan yaitu: 

1. Memberi Informasi (Informing) 

Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik       

konsumen tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan 

citra merek yang positif. 

2. Membujuk atau Mempersuasi (persuading) 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk   

mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 

3. Mengingatkan (Reminding) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para   konsumen. 

4. Memberikan nilai tambah (Adding value) 

Terdapat tiga cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi 

penawaran-penawaran: inovasi, peyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi 

konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. 

5. Mendampingi (Assisting) 

Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-

upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Sebagai contoh, 

periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan 

promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian serta upaya penarikan 

perhatian berbagai perangkat promosi penjualan tersebut. 
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Menurut Shimp (2000:258) Dalam penggunaan media iklan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 

a. Media tertulis 

Media tertulis diantaranya: Iklan dimajalah, surat kabar, kalender, dan sebaginya. 

b. Media tidak tertulis 

Media tidak tertulis diantarnya: Iklan diradio, televisi dan internet. 

c. Non media 

Non media diantarnya: billboard 

 

Menurut swastha (2008:370) berdasarkan tujuannya, periklanan dapat dibedakan ke dalam 

dua golongan, jenis periklanan tersebut yaitu: 

1. Pull Demand Advertising 

Pull Demand Advertising adalah periklanan yang ditunjukan kepada pembeli    

akhir agar permintaan produk bersangkutan meningkat. 

2. Push Demand Advertising 

Push Demand Advertising adalah periklanan yang ditunjukan kepada para    

penyalur. Maksudnya agar para penyalur bersedia meningkatkan permintaan 

bersangkutan dengan menjualkan sebanyak-banyaknya ke konsumen. 
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2.5.2 Penjualan Perseorangan (Personal Selling) 

Pengertian penjualan perseorangan(personal selling) menurut Swastha (2008:350) adalah 

Persentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang 

ditunjukkan untuk menciptakan penjualan. 

 

Pengertian tersebut menyatakan bahwa penjualan perseorangan merupakan media 

komunikasi langsung kepada calon pembeli, karena mampu berdialog langsung dengan 

konsumen untuk mengetahui keinginan, perilaku, serta memberikan informasi tentang selera 

konsumen. 

 

Kotler (2009:192) menyatakan bahwa penjualan perseorangan mempunyai tiga kualitas 

berbeda: 

1. Interaksi pribadi 

Penjualan perseorangan menciptakan episode segera dan interaktif antara dua 

orang atau lebih. Setiap pihak dapat mengamati reaksi pihak lain. 

2. Pengembangan 

Penjualan perseorangan juga memungkinkan semua jenis hubungan berkemban, 

mulai masalah hubungan penjualan samapai pertemanan pribadi yang dalam. 

3. Respon 

Pembeli dapat merasa wajib mendengarkan pembicaraan penjualan dan 

selanjutnya memberikan tanggapan. 
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2.5.3 Publisitas 

Pengertian Publisitas menurut Swastha (2008:350)  

 

Publisitas adalah pendorongan permintaan sacara non pribadi untuk suatu produk 

jasa dan ide dengan menggunakan berita komersil di dalam media massa dan 

sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung. 

 

Publisitas merupakan kegiatan penyampaian informasi barang atau jasa yang diberikan tidak 

dalam bentuk iklan tapi dalam bentuk berita yang mempunyai arti komersil yang bersifat 

positif dan biasa nya lembaga yang di publisitaskan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. 

 

Publisitas mempunyai beberapa keuntungan antara lain: 

a. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Pesan tersebut 

sampai kepada pembeli yang mungkin menghindari iklan dan wiraniaga karena pesan 

tersebut disampaikan sebagai berita bukan komunikasi yang diarahkan kepenjualan. 

b. Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain 

yang mencolok. 

c. Lebih dapat di percaya, apabila sebuah surat Kabar atau majalah  mempublikasikan 

sebuah cerita, keliatan lebih otentik sebagai berita dan berita pada umumnya  lebih di 

percaya dari pada iklan. 

d. Jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas, tanpa dipungut biaya. 

e. Bersifat dramatis, sebab mempunyai potensi untuk mendramatisasi perusahaan  atau 

produk. 
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2.5.4 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Pengertian Promosi penjualn menurut  Swastha (2008:350) 

Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, 

peiklanan, dan pubilisitas yang mendorong efektisitas pembelian konsumen dan 

perdagangan dengan menggunakan alat-alat seperti pameran, demonstrasi, dan 

sebagainya. 

 

Promosi penjualan merupakan kegiatan promosi yang dilakuakan oleh sales promotion 

dengan memperkenalkan produk atau jasa kepada calon pembeli sehingga menghasilkan 

pembelian. 

Keputusan utama dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menentukan 

tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, menguji program, mengimplementasikan 

dan mengendalaikan, serta mengevaluasi hasilnya. 

 Menentukan tujuan, tujuan promosi penjualan diturunkan dari tujuan promosi yang 

lebih luas yang diturunkan dari tujuan pemasaran dasar bagi produk. 

 Memilih alat promosi konsumen, perencanaan promosi harus memperhitungkan jenis 

pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitasnya biaya setiap 

alat. 

 Memilih alat promosi dagang, produsen mengalokasikan dana promosi pada sejumlah 

perdagangan untuk memebujuk pengecer atau pedangan grosir agar menjual merek 

dan membujuk pengecer atau pedagangan grosir untuk menjual lebih banyak unit 

dibandingkan jumlah normal. 

 Memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis, untuk mengumpulkan petunjuk 

bisnis, memberi kesan dan penghargaan kepada pelanggan, serta memotivasi tenaga 

penjualan untuk melakukan uasaha yang lebih besar. 

 Mengembangkan program, dalam merencanakan program promosi penjualan, 

pemasar semakin membaurkan beberapa media ke dalam konsep kampanye. 
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 Penguji awal, pengimlementasian, pengendalian, dan pengevaluasian program, 

sebagian program promosi penjulan dirancang berdasarkan pengalaman, pengujian 

awal dapat menentukan apakah sarana itu sudah tepat, ukuran insentif sudah optimal, 

dan metode presentasi sudah efisien. 

 

Keaktifan promosi penjualan dapat dikelompokan dalam tiga golongan, berdasarkan objek 

yang dituju, yaitu: 

1. Promosi Konsumen 

Promosi konsumen yaitu promosi penjualan yang ditunjukan oleh konsumen akhir, 

misalnya dengan pemberian kupon berhadiah, pemberian contoh produk, jaminan 

uang kembali jika produk mengecewakan dan demonstrasi yang memperlihatkan 

kegunaan dan keunggulan produk tersebut. 

2. Promosi Perdagangan 

Promosi perdagangan yaitu promosi yang ditunjukan kepada pedagang perantara atau 

badan-badan tertentu, misalnya dengan pemberian barang sebagai hadiah, potongan 

harga atas pemebelian pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. 

3. Promosi Tenaga Penjual 

Promosi tenaga penjual yaitu promosi penjualan yang ditunjukan kepada para 

pramuniaga dari perusahaan, misalnya pemberian bonus sebagai tambahan gaji karena 

prestasi yang telah dicapai diatas standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan 

program pengakuan kepada pegawai sehingga ia dikenal dalam lingkungan 

perusahaan. 
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Promosi penjualan pada umumnya lebih banyak digunakan untuk menarik perhatian para 

pembeli, agar dapat menembus atau memasuki pasar yang baru serta agar mendapat 

langganan baru. Namun kegiatan promosi penjualan yang dilakukan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan volume penjualan. 

 

2.6 Alat-alat yang digunakan dalam promosi 

Alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan promosi menurut kotler (2009:222) 

antara lain: 

 Sampel yaitu menawarkan sejumlah produk atau jasa gratis yang diantarkan dari pintu 

ke pintu, dikirim lewat surat, diambil di toko, ditempelkan ke produk lain, atau 

ditampilkan dalam penawaran iklan. 

 Kupon yaitu sertifikat yang membuat pemegangnya memiliki hak atas pengalaman 

yang tertulis terhadap pembelian produk tertentu, dikirimkan lewat surat, terbungkus 

dalam produk lain atau ditempelkan pada produk tersebut, atau disisipkan dalam 

majalah dan iklan surat kabar. 

 Rabat yaitu memberikan penurunan harga setelah pembelian alih-alih di toko eceran, 

konsumen megirimkan bukti pembelian tertentu kepada produsen yang 

mengembalikan sebagian harga pembelian lewat surat. 

 Kemasan Harga ( kesepakatan pengurangan harga) yaitu menawarkan konsumen 

menghemat harga reguler produk ditempelkan pada label atau kemasan. Kemasan 

harga murah adalah kemasan tunggal yang dijual pada harga murah (seperti dua untuk 

harga satu barang). Kemasan terikat adalah dua produk berhubungan yang diikat 

menjadi satu. 

 Premi (hadiah) yaitu barang-barang yang ditawarkan pada biaya relatif rendah atau 

gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. 



26 

 

 Program Frekuensi yaitu program yang memberikan penghargaan yang berhubungan 

dengan frekuensi dan intensitas konsumen dalam membeli produk dan jasa 

perusahaan. 

 Hadiah yaitu penawaran peluang untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau 

barang sebagai hasil pembelian sesuatu. 

 Penghargaan Patronage yaitu nilai dalam uang tunai atau dalam bentuk lain yang 

sebanding dengan patronage vendor tertentu atau kelompok vendor. 

 Percobaan Gratis yaitu mengundang calon pembeli mencoba produk secara gratis 

dengan harapan mereka akan membeli. 

 Garansi Produk yaitu janji eksplisit atau implisit oleh penjual bahwa produk akan 

berkinerja dengan baik, jika tidak penjual akan memperbaikinya atau mengembalikan 

uang pelanggan sepanjang periode tertentu. 

 Promosi Terikat yaitu dua atau lebih merek atau perusahaan bermitra mengeluarkan 

kupon, pengembalian dana, dan mengadakan kontes untuk mengingat daya tarik. 

 Promosi Silang yaitu menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lainnya 

yang tidak bersaing. 

 Tampilan dan Demonstrasi Titik Pembelian (P-O-P) yaitu tampilan dan 

demonstrasi yang dilakukan pada titik pembelian atau penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 


