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Welcome at Your Villa
TRULY AMAZING EXPERIENCE

The beauty of the island of Sumba has indeed been 
recognized by the world, and Your Villa is a place where 
you experience your special holiday moments, 
located in Sumba, about 5 minutes from airport.

This area maintains a natural concept, roman�c hill 
views and beau�ful panoramas of Sumba, natural 
scenery that seems untouched by human, natural and 
exo�c.

Your Villa is a luxury villa with a home-style tradisional  
concept that will make you feel like you truly belong. 
complete facili�es, endless swimming, and 
restaurant with delicious culinary offerings ready to 
accompany you on vaca�on.

Created, built and managed with integrity, Your Villa 
respects Sumba's unique cultural heritage, seeks to 
interact with local community and preserve the 
culture.
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Tentang Kami

Kami adalah penyedia layanan jasa pembuatan 
website, foto produk, desain grafis, dan media 
promosi digital lainnya.

Selama lebih dari 8 tahun kami menekuni 
bidang ini, didukung tenaga ahli dibidangnya, 
membuat kami berpengalaman dalam bidang 
ini.

Kami tidak hanya melihat dari segi seni, tapi 
juga fungsional sehingga dapat mendatangkan 
manfaat serta profit bagi konsumen.

Tetap berInovasi

Inovasi dibutuhkan selain keindahan seni yang 
tertuang dalam sebuah website, foto ataupun 
sebuah design.

Pembaca harus dapat menangkap arti dari 
sebuah seni, dimana didalamnya tertuang 
banyak arti mulai dari seni itu sendiri,komposisi 
warna, branding, informasi yang jelas, dan 
marketing yang tepat.

Dengan inovasi, kita dapat merangkum 
semuanya itu, tertuang secara jelas dalam 
setiap design kami dan mudah dipahami oleh
pembaca.



K
MENGAPA

MI?

Mantain Branding

Kami membuat design
berpatokan pada
branding yang telah ada.
menetapkan identitas
dan mengaplikasikannya.

Kami Mendengar

Kami mendengar setiap 
keluhan dan problem
yang dihadapi oleh setiap
customer, dan memperbaiki
nya untuk menjadi lebih baik

Fasilitas Lengkap

Kami memiliki fasilitas yang
lengkap untuk props foto,
gear, dan peralatan
penunjang lainnya. 
Kreativitas menjadi utama.

100+ Template

Kami memiliki 100+ template
untuk website, sehingga
customer memiliki banyak
pilihan untuk disesuaikan
dengan selera customer.

Complete Packages

Kami menyediakan layanan
complete mulai dari fotografi,
design grafis, website dan 
social media management.
untuk meningkatkan income
dari customer.

Marketing Tepat

Marketing adalah point
penting dalam usaha, kami
membantu dalam 
pengolahan media sosial,
dan promosi yang tepat
guna.
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Kami mendengar problem Anda

23 Ide Sketching

Penerapan 
Branding

Website, Design
Branding & Fotografi

4

Mempermudah pemahaman pembaca

GOAL 

Pencatatan setiap problem,
dan keinginan akan selera
design yang diharapkan.

Era DiGital

Finishing Website, design grafis ataupun
fotografi dengan dengan tampilan 

friendly dan mudah dipahami oleh pembaca, 
serta tetap mempertahankan 

branding yang ada.
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WHAT WE DO

Foto Makanan, Foto Produk, Foto 
Lokasi, dan dilengkapi props yang 
tepat.
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Fotografi

Website dengan branding yang tepat, 
dan perencanaan materi yang tepat,
adalah kunci sukses pemasaran.

Website Design

Design penunjang pemasaran speerti, 
company profile, brosur, buku menu,
dan banner.

Design Grafis

Branding merupakan hal terpenting 
dalam usaha, merupakan identitas 
suatu usaha, seperti logo, warna, dan 
layout yang konsisten.

Branding

LOGO
Identitas
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