“Packaging Design MIBUMI KOPI”
*Silakan ganti tulisan berwarna biru dengan deskripsi desain yang Anda inginkan

Judul Kontes
Desain untuk kemasan Mibumi kopi

Jelaskan kepada kami mengenai desain kemasan yang Anda inginkan
Desain kemasan yg perlukan adalah untuk specialty coffee, dg data sbb:
Jenis kopi Arabica
Pangsa pasar 60% export. 40% dlm negeri. Segmen pasar laki laki dan perempuan, umur
25-50thn.
Dari kemasan tersebut menampilkan:
Brand : MIBUMI (sundanese artinya membumi), Varian kopi (single origin & peaberry),
100% pure coffee, garut-west java-indonesia, ada kolom grounded & roasted bean (nanti sy
tinggal centang), ada sketch garis dinamis, kombinasi warna hijau-gold-orange-kopi-putih,
tampilan elegan dan tidak mainstream (kopi tidak harus identik selalu gelap). Eye catchy.
Brand dibiarkan free, tanpa garis pembatas/ lingkaran.
Ada varian kopinya (Single origin & Peaberry)
Kemasan kardus, (info dimensi sementara: vertical 11x22x8, bisa berubah) jadi ada 4 sisi:
1. Front.
Tampilan utama. Ada PIRT, halal. (nanti saya isi sendiri, kasih alokasi space saja
2. Back.
Sapaan dari manajemen ke pembeli
Beri kolom kosong. Nanti sy isi.
3. Left side.
Deskripsi produk dan cara penyajian.
Beri kolom kosong, nanti sy isi sendiri.

4. Right side.
Beri kolom kosong. Nanti sy isi.
Silakan feedback jika ada perlu info lbh detail.

Jelaskan secara singkat mengenai profile perusahaan Anda
Kami BARKA MIBUMI, perusahaan perdagangan specialty kopi. segment pasar kami 60%
export dan 40% dalam negeri. Mibumi berarti membumi, sesuai filosofi tersebut kami
harapkan produk kami membumi/down to earth. Kopi kami berasal dari para petani di
daerah penghasil kopi. kami menjaga kualitas kopi kami, mulai dari penanaman, grading,
roasting, agar dapat menyajikan kopi yang berkualitas dan berkelas.

Siapakah target market dari perusahaan Anda (Optional)
Target Market kami semua jenis kelamin berumur 25-50 thn, dalam dan luar negeri.

Jelaskan mengenai style packaging, ukuran yang diperlukan dan berapa
sisi yang perlu di design (Optional)
bentuk kemasan berdiri dengan ukuran (estimasi, masih bisa berubah), P x L x T = 12cm x
9cm x 22cm.
ada 4 sisi.

Warna apa yang Anda inginkan di dalam kemasan (Optional)
Warna Dasar kopi, kombinasi gold, hijau, orange, putih. Silakan dikombinasikan. Jika mau
explore warna lain, silakan. Harus elegan.
Kemasan kopi tidak melulu harus dominan gelap.

Jenis file apa yang Anda mau minta dari desainer kami (Optional)
CorelDraw untuk pembuatan Cylinder dan JPEG. Pemenang harus mengirimkan file master
dalam bentuk Coreldraw atau photoshop. Karena akan ada beberapa tambahan content.
Mohon kirim yg high resolution

Apakah ada keterangan tambahan atau link yang ingin Anda sampaikan
kepada desainer kami? (Optional)
Varian yang akan kami release pertama ada 2: Arabika/single origin dan Peaberry.

