LOGO
1) Apa nama yang anda inginkan di dalam logo?
KOMPASS EXPRESS  Nama perusahaan
Jagonya Door to Door  Slogan
2) Jelaskan mengenai perusahaan atau produk anda secara singkat dan target marketnya?
PT. KOMPASS NUSAPRIMA EXPRESS. Perusahaan kami bergerak di bidang Jasa Kirim Mobil
dari dan ke Seluruh Indonesia melalui Jalur Darat maupun Jalur Laut, dengan berbagai
Metode Pengiriman, misalnya Kirim Mobil dengan menggunakan Kapal Roro dan Kapal
Container (via Laut) & dengan menggunakan Towing Truck, Car Carrier Truck dan Driving (via
Darat). Layanan Pengiriman yang kami berikan pun bermacam-macam, seperti Door to Door,
Door to Port, Port to Door, Port to Port.
Kami mulai beroperasi pada tahun 1995. Sudah 20 tahun lebih kami menjadi leader bagi
pelaku usaha bisnis seperti kami, dan menjadi solusi bagi klien kami mulai dari perorangan,
hingga perusahaan-perusahaan besar dan terkemuka di Indonesia.
Sebenarnya kami tidak hanya bergerak pada usaha Jasa Kirim Mobil saja, tetapi kami juga
melayani untuk pengiriman seluruh jenis kendaraan (e.g. motor, mobil, bus, truck, dll) dan
juga melayani untuk pengiriman barang (e.g. barang-barang retail, borongan, pindahan,
mesin-mesin, peralatan proyek, alat-alat berat dll).
Tetapi pekerjaan kami yang utama pada saat ini adalah pengiriman kendaraan, atau lebih
spesifiknya kendaraan mobil.
Kami memiliki cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia,
sehingga kami dapat lebih unggul dalam memberikan harga pengiriman yang paling murah
dan memudahkan kami untuk menjangkau minat dari calon konsumen yang ingin mengirim
kendaraannya, dari manapun asal dan kemanapun tujuan pengirimannya selama masih
dalam lingkup domestik / Indonesia, door to door service.
Target Market :
- Seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang memiliki kendaraan mobil.
- Dealer-dealer resmi kendaraan roda empat atau bengkel-bengkel.
- Perusahaan-perusahaan yang memilki kantor / cabang yang banyak dan tersebar di
seluruh kota di Indonesia.
3) Apakah ada preferensi warna yang diinginkan untuk logo?
Saya menyukai warna merah. Bisa di combination dengan warna-warna cerah lainnya.
Bagaimana caranya supaya memberikan kesan dari logo tersebut bahwa kami adalah ahlinya
dan merupakan leader dalam bidang usaha pengiriman barang maupun kendaraan.
4) Apakah ada informasi lain yang ingin anda sampaikan ke desainer kami?
Se-kreatif mungkin mengkombinasikan / menggabung, antara: logo yang berbentuk
gambar/simbol, nama perusahaan dan slogan. Dan memiliki arti.
5) Jika ada referensi atau file pendukung bisa dilampirkan di kontes?
Tidak ada

