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Pastry & bakery
Divisi PASTRY & BAKERY dalam lingkungan Mediantara Grup
didirikan pada awal 2009. Sebelumnya, Mediantara sudah ada divisi
LeZAT yang menerbitkan berbagai tabloid di bidang kuliner.

Melihat perkembangan bisnis pastry & bakery yang tidak ada habisnya dan terus
berkembang, maka disusun rencana untuk merilis sebuah produk baru dalam bentuk majalah
yang khusus membahas dunia pastry & bakery. Karena saat itu tidak ada majalah spesifik dan
khusus seperti ini di Indonesia. Majalah ini kemudian diberi nama Pastry & Bakery (P&B).
Edisi perdana majalah P&B terbit tanggal 12 mei 2009.
Majalah PB dikhususkan kepada para pencinta dunia pastry dan bakery, selain itu juga
untuk para wirausaha dan praktisi untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai
perkembangan trend dan produk dari dunia pastry & bakery.
Hingga saat ini, tanpa terasa majalah P&B telah eksis 10 tahun (2018) dan menjadi
penerbitan media unggulan khusus di bidang pastry dan bakery. Banyak supplier dan
produsen memperkenalkan produk mereka melalui majalah ini (detail lihat di halaman
lainnya). Divisi ini kemudian juga merilis beberapa produk lainnya, seperti P&B Edisi Khusus
dan CAKE DECORATION. Selain itu juga LeZAT Grup juga merilis tabloid yang khusus
membahas wirausaha dan franchise khusus dibidang pastry & bakery, dengan demikian
semakin banyak para wirausaha / UKM bisa berkembang di dunia ini.
Dalam perjalanannya hingga saat ini, majalah P&B telah memiliki
pasar tersendiri dan menjadi salah satu barometer
dan narasumber untuk para pencinta, praktisi
dan wirausaha pastry & bakery. P&B juga menjadi
referensi bisnis para praktisi dibidang ini. Hal itu bisa
terjadi karena majalah P&B, P&B KHUSUS serta CAKE
DECORATIONS memiliki rubrikasi, tema dan artikel
yang spesifik yang memang mengkhususkan diri
membahas dunia pastry dan bakery.
Dalam kiprahnya menjadi salah satu media pastry
yang terkemuka di Indonesia, PASTRY & BAKERY
senantiasa terus berinovasi dan mengikuti perubahan jaman, P&B
juga mengadakan berbagai kegiatan off print baik sendiri maupun
bekerjasama dengan berbagai instansi / perusahaan, misalnya
pameran, seminar maupun cooking class. Selain itu, sinergi P&B dan
LeZAT grup semakin membuat produk-produk yang dihasilkan
dapat menyasar ke semua segmen dan golongan pembaca yang
memerlukannya. Anda dapat memakai P&B untuk menjadi sarana
untuk
promosi dan dan pengenalan produk kepada seluruh
masyarakat Indonesia.

Era Digital E-MAG
ERA DIGITAL
Mulai 2014 majalah Pastry & Bakery sudah merilis edisi
Digital versi PDF yang banyak dijual di newstand/ google
book. Memasuki pertengahan tahun 2018, majalah ini
merilis edisi digital versi HTML yang lebih praktis dan enak
dibaca seperti membaca web. Selain itu, kelebihan dari
versi html adalah bisa ada video, suara dan link ke
aplikasi/web pemasang iklan. Format e-mag yang terbaru
dari P&B memang lebih khusus ditujukan kepada pembaca
mobile (bila di akses lewat web komputer- formatnya beda)
Walaupun sudah terbit versi digital, rubrikasi dan ciri
khas majalah versi cetak sebagian tetap dipertahankan.
(lihat di halaman lain mengenai rubrikasi)

PROMO LINK KE YOUTUBE,
LANDING PAGE, INDEX WEB!
Iklan dari klien pemasang iklan juga dipromosikan via Youtube
LeZAT grup (jika ada video sekaligus iklannya ada di youtube),
juga di Landing Page Pastry & Bakery yang dipromosikan via
Google Ads + Facebook / Instagram (tambahan biaya banner) dan
masuk ke INDEX WEB PERUSAHAAN di pastrynbakery.com

DIBACA LEBIH DARI 26 RIBU
SUBSCRIBER (per Juni 2018 & terus bertambah)
Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan Pastry&Bakery untuk
mengomunikasikan dan mengakrabkan produk/layanan Anda
dengan khalayak penggunanya. Tak soal apakah Anda
mengarahkan produk/layanan Anda ke konsumen ritel atau ke
industri, pastikan Anda mempromosikannya melalui
Pastry&Bakery untuk menjangkau market Anda.

Perbandingan media versi cetak dan digital

Keterangan

Versi Media Cetak

Versi Media Digital

Terbatas

Tanpa batas

Mahal
(tergantung biaya cetak dll)

Murah, bisa beli atau sewa
bahkan GRATIS (FREE)

Terbatas

Tidak terbatas

Terbatas (harian/mingguan/bulanan)

Tidak dibatasi waktu
(bisa sampai kapanpun)

Terhalang wilayah/ waktu

Tanpa Halangan

Lambat

Sangat cepat

Pembaca

Terbatas sesuai jumlah oplah

Tidak terbatas

Mediasi

Text + foto

Text + foto + animasi + Video

Mahal

Murah/Ekonomis

Halaman iklan

Ada batas maksimal
(misalnya 1,2,4 hal) karena mahal

Tanpa batas – bisa 2,4, bahkan 10 hal
atau lebih, Karena tidak ada biaya
kertas & cetak!

Penyimpanan

Memakan tempat

Hemat tempat karena bentuk file

terbatas

Bisa dibaca kapan saja

TIRAS / OPLAH

HARGA JUAL

Jumlah Halaman

Waktu edar

Distribusi

Kecepatan edar

Biaya Iklan

Fleksibitas membaca

E-Mag PASTRY&BAKERY
Tagline
:
Terbit Perdana :
Digital
:
Alamat Redaksi :

Website
e-mail
Facebook
Twitter
Distribusi
Harga

:
:
:
:
:
:
:

Tren Bisnis & Resep
Mei 2009-2018 (versi cetak)
Juli 2018 (versi HTML)
Surabaya: Komplek Niaga Permai
Jl. Veteran Blok B - 9 B Surabaya
Telp : 031-3538710

www.pastrynbakery.com
redaksi@pastrynbakery.net
http://www.facebook.com/lezatn.pastrybakery
@tabloidlezat
subcriber via email / download
Rp. 20.000 (Seluruh Indonesia)
26 ribu (seluruh Indonesia per Jun 2018)
Subcriber terus akan bertambah ditargetkan
hingga akhir 2019 menjadi 78 ribu)
650 ribu ONLINE / bln

:

RUBRIK
•
•
•
•
•
•

BizNews
Showcase
Spotlight
Visit
Art&Deco
Ingredient

•
•
•
•
•
•

Tools&Equipment
BizTips
CreativeRecipe
BakerSpirit
BookReview
BakingClass

SPESIFIKASI TEKNIS
Ukuran digital :
Mobile (HP vertikal)
Halaman
:
72 - 124 page views Ukuran
materi iklan jadi : A4
Video dan foto : 72-124 dpi
Data foto, video, gambar, text akan dikonversi
sesuai format dan ukuran dari format e-mag P&B.

A
Daerah

%

JAWA

45.5

SUMATERA

22.1

KALIMANTAN

Distribusi

9.4
10.2

SULAWESI
BALI

5.8

INDONESIA TIMUR

7

100.00

TOTAL

A
100

80

71.3%

Gender

60

40

20

0

28,7%

Gender

%

Wanita
Pria
Total

71.3
28.7
100

ERA DIGITAL
Salah satu kelebihan dari E-Magazine versi HTLM (bukan pdf)
adalah isinya dapat 'live', dalam bentuk komunikasi suara,
video, link ke website, media sosial dari pemasang iklan bahkan
langsung bisa kontak / WA/ LINE ke pemasang iklan.
Isi Pastry & Bakery versi digital mempunyai rubrikasi dan ciri khas
sama dengan versi cetak. Hanya konsep isi berubah karena ada
unsur 'live' agar fitur keunggulan digital dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin. (lihat penjelasan rubrikasi dibawah ini)

RUBRIKASI UNGGULAN :
BIZNEWS
VISI
VISIT

: Berisi informasi berita/ produk / launching dari
produk produk P&B
: Berisi wawancara dengan pakar atau praktisi P&B
: Berisi informasi berbagai outlet dari pengusaha P&B
dan bisa dijadikan sarana promosi dan branding.

BE CREATIVE : berisi informasi resep dari para pemasang iklan /
produsen/ produk. Resep bisa dalam bentuk video
atau suara sehingga memudahkan pembaca
mengikuti proses pembuatannya.
ART DECO

: resep / tips di dunia cake decoration.

Tips & Trik

: aneka tips dan trik dunia P&B.

CREATIVE RECIPE : resep persembahan redaksi P&B (sebagian ada
video dan suara)
ADVERTORIAL : Artikel penunjang produk pemasang iklan
KATALOG

: catalog/ brosur dari produk pemasang iklan
yang bisa di download lewat link yang ada di EMag sehingga penyebaran brosur/catalog
menjadi lebih murah & Cepat tanpa perlu biaya
besar
INDEX : Nama perusahaan / Kontak

Untuk informasi lengkap silakan hubungi :
Ayu (surabaya) : 0812.3146.4281
Sun Manorus ( Jakarta ) : 0812.8670.5053
Rika (jakarta) : 0816.1323.161

6 NILAI TAMBAH IKLAN DI E-mag PB
E-Mag PB selain berupa naskah / text, juga dapat berubah video, suara & data
download (brosur / katalog perusahaan ) yang dapat dikases pembaca.

Jika Anda memasang iklan di E-Mag, ada beberapa kelebihan yang
bisa dinikmati sebagai berikut :
1. KONEKSI KE WEB & Kontak
Iklan data anda akan terkoneksi dengan Link,
medsos dari perusahaan anda (termasuk kontak,
email dan lainnya). Sehingga pembaca bisa
segera kontak & membaca web anda.

Foto
samping
adalah contoh emag PB yang
dibuka di mobile
smartphone.
Saat ini akses
netter
70%
mengunakan
mobile
dan
tablet.
E-magazine PB dibuat dalam bentuk MOBILE
& format HTML (bukan format PDF), sehingga
memudahkan pembaca menikmatinya.
E-mag PB juga dapat di akses via komputer/
laptop dalam format web via
www.pastrynbakery.com/emagazine
Cara membaca:
Membacanya sangat mudah, cukup geser kanankiri, jika ingin membaca artikel yang dipilih cukup
ketuk halaman yg ingin dibaca.
jika ingin kembali di pojok kiri atas ada lingkaran
hitam tanda panah cukup di setuh -- maka akan
kembali ke halaman awal.
Pembacaan naskah cukup geser scroll ke bawah.
E-mag PB dilengkapi video/ Suara (jika memang
ada)
RESEP dalam e-mag PB dapat di share dan di
dowbload dalam format JPG utk dipakai setiap
waktu diperlukan.

2. IKUT DIPROMO di WEB & LANDING PAGE
E-Mag PB juga dipromosi lewat medsos &
google ads. Banner iklan anda otomatis ikut
terpromosi (syarat: minimal kontrak 3 kali)
3. INDEX PERUSAHAAN
Data perusahaan anda langsung masuk
index directory pastrynbakery Indonesia.
4. PROMO DI YOUTUBE
Jika iklan Anda mempunyai kontrak pembuatan
video dari LeZAT, maka iklan anda juga
akan di promosi via channel LeZAT Academy di
youtube termasuk materi iklan & link ke
perusahaan anda.
5. FREE DOWNLOAD CATALOG / BROSUR
Jika kontrak iklan anda minimal 3 kali, maka
mendapatkan fasilitas pemasangan catalog
(maksimal 4 halaman / brosur).
Data ini dapat diakses dan di download oleh
pembaca melalui e-mag PB.
6. BIAYA MURAH & DIAKSES PULUHAN RIBU
PEMBACA YANG TERTARGET
subscriber e-mag PB sudah jelas tertarget
pembaca yang bergerak dibidang usaha
Pastry & Bakery dan pembaca umum yang
hobi dibidang ini. Hal ini karena subcriber
yang memilih berlanggan.
Jangkauan edar juga luas sampai seluruh
Indonesia yang dapat diakses internet
tanpa batasan ruang dan waktu.
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Mengunjungi
Bakery China 2018

Tips & Trik
Cake Anti Gagal

Indonesia

20 Resep Modifikasi

IS!
GRAT
BERLANGGANAN

Pastry

Harga Retail :
Jawa Bali Rp.
40.000,- Luar
Pulau Rp. 50.000,-

HARGA : (Jawa-Bali)
Rp. 40.000,(Luar Pulau)
Rp 50.000,-

Pulau) Rp 50.000,Rp. 40.000,- (Luar
HARGA : (Jawa-Bali)

Luar Pulau Rp. 50.000,Bali Rp. 40.000,Harga Retail : Jawa

MAJALAH BULANAN
PASTRY & BAkeRY

PASTRY & BAKERY
MAJALAH BULANAN

www.pastrynbakery.com

Cake Rasa

Ce

rita
Ulang
Tahun
20 Resep Cake

Cup Cake Coffee
Nougat
Dates Nuttela

Cheese Cream
Oreo Puff

Choco Durian
Napoleon Cake

Mayo and Nori
Choux Paste

Modifikasi Kurm

Snickers Moka Kurma
Cup Cake

a

Dates Hazelnut
Milo Cake

GRA
TIS!
BERLANGGANAN

Kurma Cake Berlapis

Piggy Éclair
Strawberry

FREE-IKLAN/ADVERTORIAL/VIDEO
Kesempatan pasang IKLAN FREE di emag PB yang
dibaca lebih dari 28 ribu subcriber di seluruh Indonesia!
Saat ini sudah waktunya memasang iklan di versi Digital.

Email materi iklan ke : redaksi.mip@gmail.com *)

SERTAKAN DATA LENGKAP :
PERUSAHAAN/TELP/HP/KONTAK PERSON/EMAIL/HP/WEBSITE
*terbatas & merupakan hak redaksional untuk memasang atau tidak!

SPESIAL OFFER ….
DISKON KHUSUS KONTRAK IKLAN di
E-MAGAZINE – MAJALAH DIGITAL PB
(Penawaran Terbatas s/d 20 Des 2018)

3 kali pasang – Diskon 50%
6 kali pasang – Diskon 60%
12 kali pasang – Diskon 70%
(dari harga media kit)

Kelebihan E-Magazine :

Iklan link/kontak langsung via WA/Email ke web pemasang iklan,
Dapat tampilkan video produk/resep,
Download CATALOG/BROSUR produk utk pembaca secara
langsung dan lainnya.
l Terdistribusi secara online ke seluruh Indonesia
l
l
l

Kontak Info / Penawaran / Media kit

Ayu : 0812-3146-4281
Dedy : 0813-5781-1197
Thea : 081-5995-0757
Silakan scan qr code
di samping ini untuk
mendapatkan
Media Kit Lengkap
penawaran e-mag
Pastry&Bakery.
Atau klik

www.pastrynbakery.com/about-us

VERSI
CETAK
(Penawaran Terbatas s/d 15 jan 2019)

speCial offer

(Utk Edisi Terbit 2019)
l SATUAN --- DISKON 30%

(dapat 100 examplar FREE )

l

6 EDISI --- DISKON 40%

l

12 EDISI --- DISKON 50%

(dapat 100 examplar FREE )
(dapat 150 examplar FREE )

(dari harga media kit)

BONUS :

FREE 1 halaman
Advertorial
l JIKA IKLAN JUGA
TAMPIL DI E-MAGAZINE
CUKUP TAMBAH
Rp. 2.5 jt per EDISI/
l Emag sudah TERMASUK
	iklan Video + FREE
DOWNLOAD CATALOG
PRODUK (1 hal)
l

PAKET IKLAN E-Mag PB ...
A. PAKET 3 kali Rp. 19.2 jt
Paket terdiri dari :
>> 3 kali pasang iklan halaman 11s/d 20 (diskon 20%)
>> BONUS total senilai Rp. 52.800.000,- (66 jt disc 20%) :
* 2 halaman advertorial / artikel / resep
senilai 3 x 2 x Rp. 4 jt = 12 jt
* Banner tengah / bawah di web senilai 3 x Rp. 6 jt = 18 jt
* Banner di Landing Page (promo page dari Pastry & Bakery)
* Brosur / Catalog (maksimal 4 hal) senilai 3 x Rp. 12 jt = 36 jt
* INDEX perusahaan di directory P&B Indonesia

B. PAKET 6 Kali Rp. 42 jt
Paket terdiri dari :
>> 6 kali pasang iklan halaman 2 s/d 10 (diskon 30%)
>> BONUS total senilai Rp. 119.700.000,- (171 jt disc 30%) :
* 2 halaman advertorial / artikel / resep
senilai 6 x 2 x Rp. 4 jt = 48 jt
* Banner tengah / bawah di web senilai 6 x Rp. 6 jt = 36 jt
* Banner di Landing Page (promo page dari Pastry & Bakery)
* Brosur / Catalog (maksimal 4 hal) senilai 6 x Rp. 12 jt = 72 jt
* INDEX perusahaan di directory P&B Indonesia
* VIDEO RESEP : 1 kali (senilai Rp. 15 jt)

C. PAKET 12 Kali Rp. 72 jt
Paket terdiri dari :
>> 12 kali pasang iklan halaman 2 s/d 10 (diskon 40%)
>> BONUS total senilai Rp. 205.000.000,- (342 jt disc 40%) :
* 2 halaman advertorial / artikel / resep
senilai 12 x 2 x Rp. 4 jt = 96 jt
* Banner tengah / bawah di web senilai 12 x Rp. 6 jt = 72 jt
* Banner di Landing Page (promo page dari Pastry & Bakery)
* Brosur / Catalog (maksimal 4 hal) senilai 12 x Rp. 12 jt = 144 jt
* INDEX perusahaan di directory P&B Indonesia
* VIDEO RESEP : 2 kali (senilai 2 x Rp. 15 jt = Rp. 30 jt)

TARIF IKLAN (veRsI E-magazine)
Posisi

Harga
(diskon %)

Catalog / Brosur per halaman
Link Dowload /pdf/jpeg

Rp.

15.000.000/edisi

20 %

30%

40%

Rp.

10.000.000/edisi

20 %

30%

40%

Rp.

8.000.000/edisi

20 %

30%

40%

Rp.

5.000.000/edisi

10 %

20%

30%

Rp.

4.000.000/edisi

10 %

20%

30%

Rp.

3.000.000/edisi

10 %

20%

30%

TARIF Pembuatan video (utk digital/Youtube)
Keterangan
Video resolusi Youtube/FB
bahan utama dari sponsor
bahan tambahan dari LeZAT
narasi + resep lezat/Vendor

HARgA
Rp. 15.000.000,-per
video
durasi : 2.5-3.5 menit

3 Video
30 %

12 Video

6 Video

50 %

40 %

NB: Pembuatan video bisa dilakukan per bulan/edisi
1-2 video (tdk bisa dibuat sekaligus)

TARIF IKLAN WEBSITE www.pastrynbakery.com + lezatacademy.com
Keterangan
BANNER utama 500 x 100 px (HOME, Katagori, Detail)
Banner Tengah 350 x 100 px (Home, katagori)
Banner Bawah 350 x 100 px (Home, katagori)
Skinner Banner 100 x 800 px (Home, Katagori, Detail)
Banner Box
260 x 260 px (Home, Katagori, Detail)
Banner Box Detail 260 x 260 px (Detail)
Banner Tengah 350x100 px (Detail)

HARgA Rp.

3 bln

Rp. 12.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 20.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. 9.000.000,-

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Catatan:
l Mohon diperhatikan untuk ukuran materi iklan versi digital disarankan 1024dpi,
ukuran format A4.
l Untuk materi iklan belum jadi (foto) harus hires , video disarankan dalam format
mp4 dalam bentuk hi-res.
Jika materi iklan jadi tdk ada, maka akan dikenakan biaya utk layout
iklan dalam e-magazine (kecuali dalam format artikel ).
FREE design utk pemasangan kontrak minimal 3 kali.
l Materi iklan dikirim via email (format pdf, ai, tiff, psd, jpg)

ke email : redaksi.mip@gmail.com

l Pengiriman materi iklan secara periodik setiap tanggal 10 untuk terbitan edisi
selanjutnya. Keterlambatan materi iklan bukan tanggung jawab redaksi.
materi iklan yg telat akan mengunakan materi iklan yang lama.
l Harga iklan tersebut di atas belum termasuk PPN 10%
l Pembayaran iklan harus di muka setelah tanda tangan kontrak. Minimal 3
bulan sekali (jika kontrak utk 6 atau 12 kali)

6 bln

12 bln

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

BONUS
FREE

Semua pemasang iklan e-magazine
mendapat:

INDEX DI BANNER E-MAG &
WEBSITE + Banner (273 x 75 px)
(minimal kontrak 3 kali)
Melayani pembuatan E-Catalog/
Edisi Khusus produk Klien
Biaya mulai Rp. 15 jt/edisi

TRANSFORMASI LEZAT GRUP 2002 – 2014
LeZAT Grup sebagai sebuah institusi media di Surabaya, berdiri sejak 2003. Menginjak tahun 2018, sudah
memasuki 15 tahun. Dibawah naungan PT Pertiwi Mediasindo, LeZAT grup awalnya menerbitkan LeZAT
Reguler yang mengkhususkan diri sebagai media aneka resep dan tips.
Perkembangan LeZAT Grup dari tahun 2004 hingga 2014 menerbitkan beberapa tabloid baru yang bertujuan
memberdayakan jiwa wirausaha masyarakat khususnya dibidang kuliner. Saat itu berkembang hingga 9
tabloid seperti tabloid Wirausaha, Franchise, MENUku, LeZAT EDSUS, TEMATIK dan majalah Pastry & Bakery
dan Cake Decoration.

TAHUN
2004

Tabloid
Terbit
Tiras
Edar

LeZAT
Feb/2004
210K
Nasional

2009

WIRAUSAHA
Jan/2009
165K
Nasional

2009

Mjl Pastry
Mei/2009
65K
Nasional

2010

MENUku
April/2010
115K
Nasional

2011

E‐magazine
PDF
via newstand
(SCOOP dll)

2011

Mjl Cake DECO
April/2011
22K
Nasional

2014

LZ TEMATIK
Sept/2014
51K
Nasional

2014

FRANCHISE
Des/2014
65K
Nasional

TRANSFORMASI LEZAT GRUP 2015‐2018.
ERA DIGITALISASI
Memasuki tahun 2015 perkembangan dunia digital dan media sosial mulai meningkat. Arah perubahan
media cetak mulai memasuki masa suram dan hingga tahun 2018 praktis sudah banyak media cetak di
Indonesia tidak terbit lagi. Pembaca beralih ke ONLINE, MEDIA SOSIAL, WEB, YOUTUBE dan lainnya. Pada
masa ini, LeZAT Grup mulai mengembangkan diri bergerak di bidang COOKING DEMO/SHOW, membuka
divisi TRAINING CENTER/ COOKING Class yang diberi nama LeZAT Academy, juga membuat divisi LEZAT
MITRA USAHA yang bergerak dibidang UMKM Kuliner. Selain memberdayakan masyarakat awam
mengenai wirausaha mandiri dibidang kuliner, LEZAT juga mengadakan cooking demo ke seluruh
kelurahan di Surabaya selama hampir 2 tahun dan lebih dari 70 kelurahan potensial dijangkau oleh tim
LeZAT. Memasuki era digital, tahun 2018, LeZAT grup mengembangan e‐magazine versi HTML dan juga
pengembangan latihan / training via video (melalui apps youtube dan vidio).

2015

LeZAT Academy : Maret 2015
Sekarang menjadi salah satu
divisi utama mengantikan
media cetak.

Cooking Kelurahan : Mei 2015
Seluruh Surabaya

Cooking show / Demo :
Agus 2017
dengan sponsor utama
Seperti Rose Brand dll

Divisi UMKM Kuliner
Paket Usaha :
Juli 2017

Era Digital : Juni 2017
E‐MAG, WEB,
MEDSOS, Video dll.

Klien Kami

Terimakasih kepada para klien yang telah menggunakan Pastry&Bakery
sebagai saluran pemasaran produk/layanannya.

PT Gandum Mas Kencana (Colatta – Haan)

NEWS…
… EVENT …
….. DIREKTORI…

FREE!

Website www.pastrynbakery.com versi baru
memberikan ruang untuk perusahaan untuk
menyampaikan berbagai kegiatan usahanya. Misalnya
berita terbaru, launching produk baru, berbagai
kegiatan acara/ pameran, serta nama perusahaan …
Informasikan kepada kami …

SEMUA DIMUAT FREE (GRATIS)!!!
Email :
redaksi@mediantara.net
Kontak : 031 3538710

Semua pemasangan iklan di media cetak Mediantara
grup akan mendapatkan bonus banner di website
(ukuran sesuai masing-masing website) . Banner ini dapat
diklik link ke perusahaan pemasang iklan.Lama
tayang di website sesuai dengan jadwal pemasangan
di media cetak.

Media grup LeZAT
Dapat diakses di Smartphone/tablet via
getscoop.com

CAKE
Jawa+Bali Rp. 78.000,- | Luar Pulau Rp. 82.000,-

D E C O R AT I O N S

You Must Try
10 Wedding Cake Gallery
3 Simple Butter Cream
3 Ornament Decoration
7 Basic Décor
10 Creative Décor
2 Basic Cake Recipes
12 Cake Recipes
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Sistem:
- IOS
- android

CREATIVE DECOR

Wedding Cakes
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Shop Inspiration
Etha Cakes
Dulce de Leche’s Patisserie
Momizi Cakes
Pick & Pack Bakery
Pudding House

creative Decor
Anemone Topper Flower
Kawaii Escape to Japan
Flip Flop Cake

www.lezatgrup.com www.pastrynbakery.com

follow us on

@tabloidlezat

lezatn.pastrybakery

@dapurlezatgrup_id

MASA DEPAN
Majalah Digital (E-MAGAZINE)
Pendahuluan
Saat ini dunia internet sudah merambah semua lini kehidupan. Metode pemasaran yang efektif
di dunia bisnis saat ini adalah melalui INTERNET MARKETING (IM). Perkembangan teknologi mobile
seperti smartphone dan gadget dan infrastruktur akses internet yang semakin cepat dan terjangkau
akan membuat IM semakin menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis.
Menurut press release dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) bulan Feb
2018, penetrasi pemakaian internet di Indonesia tahun 2017 akan mencapai angka 150 juta! Ini adalah
market potensial buat para pembinis! Saat ini hampir 100% perusahaan besar dan 60% pemilik usaha
kecil menengah (UKM) telah memanfaatkan internet sebagai media /sarana untuk memasarkan produk
mereka.
Mengapa Internet Marketing? Salah satu kelebihan dari pemasaran melalui internet marketing
adalah dalam waktu singkat dan cepat informasi produk yang kita pasarkan dapat menjangkau ribuan
bahkan jutaan orang. Faktor lain adalah biaya yang lebih ekonomis dibandingkan iklan media lainnya.

Media Digital
Perkembangan internet saat ini selain melanda dan mempengaruhi dunia bisnis industri, juga
melanda dunia media cetak majalah, Koran dan tabloid. Saat ini dunia media cetak mau tidak mau
harus berubah dari platform cetak (fisik) menjadi digital. Tidak bisa dipungkiri, pasar media cetak
semakin mengecil dan menguras biaya operasional dan biaya distribusi yang terus naik. Sehingga TIRAS
semakin sulit berkembang bahkan semakin menyusut. Solusinya adalah platform digital atau yang lebih
dikenal dengan e-magazine (untuk majalah) dan e-book (untuk buku).
Bagi penerbit mengubah platform dari versi cetak ke versi digital adalah sesuatu yang mutlak!.
Begitu juga bagi perusahaan yang ingin memasarkan produk dan usahanya yang selama ini di versi
cetak juga harus merubah konsepnya menjadi media versi digital.
Hadirnya smartphone dan gadget tablet yang semakin canggih dan murah menimbulkan peluang
baru buat media digital (e-mag, e-book). Jaringan distribusi media digital melalui internet dalam waktu
seketika dapat menjangkau jutaan orang bukan hal yang dapat dilakukan oleh distribusi media cetak,
apalagi ingin menjangkau seluruh pelosok Indonesia!.
Media digital membuat produk yang dipasarkan dapat menjangkau pembaca yang lebih luas.
Media digital juga dapat membuat produk yang dipasarkan berupa text, gambar, animasi bahkan bisa
gambar bergerak (yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh media cetak).

Penjelasan singkat :
1.

2.
3.

E-MAG atau e-magazine (electronic magazine) adalah majalah dalam format digital PDF
atau FLASH dan didistribusikan secara online lewat portal newsstand (isti lah toko / agen
majalah/tabloid/Koran di dunia online)
E-BOOK atau electronic book adalah buku digital prinsipnya sama dengan e-mag, hanya
isinya dalam format buku.
E-Newspaper atau electronic Newspaper adalah Koran digital prinsipnya sama dengan
e-mag, hanya isinya dalam format koran.

4.

Tablet PC - merupakan komputer portable yang memiliki layar sentuh datar. Menggunakan
stilus, pena digital, maupun ujung jari. Pertama diperkenalkan Apple (IPAD), dilanjutkan
berbagai perusahaan lainnya dan juga dikenal dengan singkatan TAB. Saat ini sudah banyak
Tab yang beredar dengan harga yang sangat terjangku.
Pada umumnya Tablet PC mengunakan 3 macam operating system yaitu IOS (Apple),
Android (GOOGLE), dan WINDOWS (milik Microsoft). Populasi terbesar adalah Android
menguasai 70%.

5.

SCOOP, MAHONI, MYEDISI, HYGO dan lainnya.
NEWSTAND adalah istilah untuk kios majalah / buku online berupa aplikasi. Saat ini ada

getscoop.com

myedisi.com

mahoni.com

mediantara.com

TAHUKAN ANDA ??
PENETRASI INTERNET DI INDONESIA
Kemudahan akses internet termasuk perkembangan teknologi mobile seperti
smartphone, tablet membuat semua usaha mau tidak mau harus bergerak dan menerapkan
metode promosi lewat internet, salah satunya melalui media digital dan juga media portal.
Penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sudah mencapai 153 juta pengguna akti
f, diperkirakan akhir tahun 2018 pengguna internet di Indonesia mencapai 170 juta pemakai
(lihat grafis).
Sehingga internet marketing menjadi tepat untuk media promosi dan memperkenalkan
produk. Internet marketing juga dapat menjangkauan jutaan orang dalam waktu seketika
dengan cepat dan praktis, sehingga biaya yang diperlukan untuk promosi menjadi lebih
ekonomis dan mudah.
Berikut ini adalah informasi yang diambil dari press release APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia) bulan Feb 2018. Semoga bermanfaat!

PENETRASI INTERNET INDONESIA

TOTAL PENGGUNA INTERNET 2017 : 143 juta orang
Dari hasil survei 2017 yang dirilis APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia),
kebanyakan penetrasi pengguna internet berdasarkan kota/kabupaten terkonsentrasi di
area urban dengan persentase 72,41%, rural urban (49,49%), dan rural (48,25%).

Kebanyakan pemakai konsentrasi di pulau Jawa (58%) karena ketersediaan fiber optic dan
infrastruktur pendukung lainnya yang menopang aktivitas berinternet.

PENETRASI INTERNET INDONESIA

Pertumbuhan internet dari tahun ke tahun, tahun 2017 pertumbuhan sekitar 8% dari 2016
disebabkan karena di daerah luar jawa banyak yang masih belum berkembang dengan baik
jaringan internetnya.

Umur pengguna internet terbesar adalah dari umur 19 s/d 54 tahun.

PENETRASI INTERNET INDONESIA

Saat ini kebanyakan akses internet dan informasi melalui mobile seperti smartphone
(HP) dan tablet (sekitar 60%).

Apa yang dicari orang? Pemanfaatan internet untuk bidang ekonomi terbanyak dilakukan
untuk cari harga (45,14%), membantu pekerjaan (41,04%), informasi membeli (37,82%), beli
online (32,19%), dan terkecil adalah jual online (16,83%).

PENETRASI INTERNET INDONESIA

Dari survei APJII, durasi penggunaan internet per hari paling besar terletak dalam kurun
waktu 1-3 jam (43,89%), diikuti durasi dari 4-7 jam (29,63%) dan lebih dari 7 jam
(26,48%).
Jenis layanan yang diakses pengguna terbanyak adalah aplikasi chatting (89,35%), media
sosial (87,13%), mesin pencari (74,84%), lihat gambar/foto (72,79%), lihat video (69,64%),
dan sisanya aktivitas berinternet lainnya.
Aktivitas terkecil dari hasil survei adalah mengakses perbankan (7,39%) hal ini karena
dirasakan masyarakat masih kurang aman.
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