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Perempuan adalah influencer dun pengarnbil keputusan pernbelian
produk. Simak rnerek-merek apa saja yang rnenjadi pilihan nomor 1
perempuan Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan
WOMEN INSIGHT CENTER bekeriasarna dengan rnaialah KARTlNl
terhadap 1600 reponden perempuan di enam kota besar [Jakarta,
Bandung, Sernarang, Surabaya, Medan, dun Makassar)
di Indonesia, Februari 2011.
Seluruh 97 kategori merek-merek pilihan
Perempuan Indonesia akan ditampilkan di KARTlNl edisi 2295

In Indonesia
&!ML J MA-. - -

I

---. ---"4

11 ///

K A R E N A HlDUP BANYAK:~A$ h-

FILMA

i

Jernih Bernutrisi

PUNYA BANYAK RASA IJNTUK HARIAU

rL

4

hl1le gaz

Relalz
.

.

,Mas,

hat4a
4

ALAT KONTRASEPSI

Suplemen ~esehatanWanita

I
I

..~

~

..

~

~

. ..

~~

4
-.

Goodmil sangat membantu saya untuk mendukung perkembangan tubuh dan kecerdasan otaknya, seiain
itu membantu melancarkan pencernaannya juga. Makanan pendamping
tersebut sangat membantu untuk m e
menuhi kebutuhan nutrisi selain susu.
Menurut survei yang dilakukan Women lnsight Centerterhadap para ibu
yang anaknya mengkonsumsi biskuit
bayi di enam kota besar di Indonesia,
61%diantaranya menyatakan bahwa
mereka memilih merek Miina. Persen-

LLlPS
~UALITASNYA
MEMBUKTIKAN,
KEMASANNYA JUGA MENARIK
PT Kinocare Era Cosmetindo (KEC1
dikenal sebagai perusahaan yang selalu mengeiuarkan produk inovatif. Sukses meluncurkan produk kebersihan
dan kesehatan, akhir tahun 2005, PT
Kinocare Era Kosmetindo (KEK) meluncurkan produk hair vitamin. Dengan mengusung merek Ellips. KEC
menawarkan produk vitamin rambut
dalam bentuk kapsul. Kenapa kapsul?
Selama ini, produk perawatan rambut - termasuk vitamin rambut ter-

tase itu diperkirakan meningkat karena terdapat beberapa ibu yang anaknya mengkonsumsi biskuit bayi merek
lain, akan beralih ke Milna. Merek Mlina paling dipercaya. Artinya, janji yang
ditangkap para ibu melaiui promosi
baik ditayangkan televisi atau yang direkomendasikan teman, dipenuhi Milna. Kualitas Milna Biskuit Bayi juga
memuaskan. Karena itu, sebagian besar ibu yangdisurvei menyatakan kesediaannya untuk merekomendasikan
kepada orang lain.
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saii dalam bentuk cairan. KEK menawarkan hair vitamin yang terdiri dari
dua varian, yakni kemasan blister berisi 6 kapsul dan kemasan jar berisi
50 kapsul. Ada dua macam produk Ellips yaitu: Ellips kapsul orange (aloe
Vera) dan kapsul pink (jojoba oil). Konsumen mengakui bahwa Ellips memiiiki kekhasan dibandingkan dengan
merek lainnya, desain kemasannya
juga menarik, serta memiliki reputasi
yang bagus.

PRENAGEN
AHLINYA NUTRISI
IBU HAMIL
Di masa menyusui, AS1 penting untuk perkembangan otak bayi. Uniknya, semakin banyak AS1 yang keluar,
semakin banyak AS1 yang tersedia.
Fenomena itu ditancka~oleh Kalbe
Nutritionais sebagaFpeiuang untuk
memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk. Karena itulah Kalbe Nuritionals memasarkan produk yang daat melengkapi kebutuhan nutrisi si
ecil dengan AS1 yang penting untuk
perkembangan otak dan kekebalan
tubuhnya.
Prenagen adalah ahlinya nutrii di periode emas si buah hati. Surei yang dilakukan Women lnsight
enter mendapati bahwa selain ik. a , terkadang ketika membeli suatu
produk, pengaruh dari teman atau
keiuarga yang pernah mencoba
merek tertentu sangat berpengaruh
dalamkeputusan pembelian susu
untuk ibu hamii. Dari survei juga
diketahui bahwa pengkonsumsi Prenagen percaya bahwa Prenagen memenuhi janjinya.
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ANDALAN
MEMANG ANDALAN
KAUM PEREMPUAN
Andalan merupakan salah satu merek produk miIikYavasan DKT Indonesia. Samoai saat ini., oreanisasi ini mendistribusikan alat kbntrasepsi ke seluruh lndonesia. Saat ini Andalan menyediakan
beragam metode kontrasepsi seperti pi1 KB, impIan, suntik KB, atau iUB. Berdasarkan survei yang
dilakukan Women Insight Center, 99%pengguna
aiat kontrasepsi Andalan sesuai dengan yang
disampaikan baik melalui ikian, brosur dan pesanpesan yang didengarnya melalui media komunikasi iainnya, termasuk informasi yangdiberikan oleh
teman-teman pengguna. Ini menunjukkan bahwa
janji Andalan memang dapat diandalkan.
Dari sejurnlah responden yangsudah menggunakan merek Andalan, menyatakan puas. Tak heran mereka akan tetap menggunakan merek ini.
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A SHINYOKU

GARANSINYA TlDAK
MA1N-MA1N

Harus diakui kehadiran Sinyoku seakan ingin menegaskan bahwa lndonesia bisa membuat produk
yang bagus. Tak banyak produsen lampu listrik
yang berani beriklan, tapi Shinyoku tidak demikian.
Melaiui figur selebriti Romy Rafael, ahli hipnotis
kondang, plus The Master Joe Sandy, GII, produsen
lampu merek Shinyoku aktif berpromosi. Slogan
yang diusung yaitu Shinyoku, Lampukui Tidak hanya itu, Shinyoku yang tersebar merata di 33 propinsi di lndonesia ini memberi jaminan kartu bergaransi kualitas lampu Shinyoku tahan 8 ribu jam
atau satu tahun (menyala 24 jam setiap hari). Garansi itu berlaku sampai saat ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu, perusahaan melakukan program Corporate Social ResDonsibilitv,vakni seluruh
Fakyat lndonesia dapat menukarkan iimpu bekasnya dengan lampu baru, di mana lampu bekasnya
dihargai Rp 5.800.

POLYTRON
KARYA ASLl INDONESIA YANG
SANGAT MEMBANGGAKAN

Di bulan April 2011 ini, kulkas rnerek
Polytron berhasii menyabet penghargaan NO. 1CHOICE BRAND AWARD.
Pantas saja, produknya memang membanggakan bangsa indonesia.
Nama produk kuikas berlabel Polvtron tentu semua juga tahu karena memang sangat memasyarakat. Produk
yangdiproduksi oleh PT Hartono lstana
Teknoiogi ini bahkan tidak hanya dikenal di lndonesia. Polytron telah menjadi brand internasional. Sebab produk
ini telah diekspor ke lebih dari 32 negara di dunia. Hartono lstana Teknologi

telah berkarva sejak 3 3 tahun lalu dan
satu-satunya produsen eiektronik local.
Dengan kombinasi inovasi dan kerja keras serta tim work itulah, sampai saat ini produk-produk di bawah
~roduksi
PT Hartono lstana Teknoiogi mengantongi 23 paten (yang dipatenkan di lndonesia, Kanada dan Amerika Serikat) yang diakui dan sebagai
bukti komitmen tinggi dan inovasi.
Salah satu kunci keberhasilan Polytron adalah kemampuannya untuk terus melahirkan inovasi melalui peningkatan kualitas.

BRAND

SOFTEX
MEMAHAMI GAYA HlDUP
KAUM HAWA
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Pada tahun 1976, demi menangkap
celah pasar, akhirnya PTSoftex Indonesia (SI) pun berdiri. Produk pertama yang diluncurkan adalah pembalut
bermerek Softex. Tak tanggung-tanggung, management SI saat itu menggunakan endorser bintang film dari
Ho,ngkong.
Sejak saat itu, SI pun menjadi pioneersekaligus market leaderdi pasar
pembalut. Bahkan, Softex pun begitu
kuat hingga menjadi merek generik
untuk semua produk pembalut. Kini

Softex tetap menjadi pilihan perempuan Indonesia.
Survei yang dilakukan Women Insight Center, mendapati bahwa tingkat kepuasan pengguna pembalut
merek Softex-diatas rata-rata untuk
kategori pembalut. Sangat wajar bila
tingkat loyaiitas pengguna Softex kini
palingtinggi diantara merek-merek
pembalut iainnya. lnilah yang kemudian membuat mereka bersedia merekomendasikannya kepada pengguna
pembalut lainnya.

V FINNA

RENYAHNYA SAMPAI KE
TINGKAT INTERNASIONAL
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Siapa yangtak kenal kerupuk. Salah
satu produsen kerupuk bermerek di In
donesia adalah PT Pangan Lestari
yang memproduksi krupuk mentah
merek Finna. Se ain mernproduksi krLpuk udang, krupuk kakap, petis, sambal botol hingga bumbu instant. Sekar
Laut yang berawal dari industri rumahan, kini Pangan lestari menjelma menjadi produsen kerupuk terbesar di dunia. Kualitas produk kerupuk Finna diakui
oieh konsumen. Survei yang dilakukan Women Insight Center menemukan bahwa konsumen percaya kepada

kualitas merek Finna. Dalam ha1 ini janji yang diberikan baik melaluiiklan mau-

pun yang didengar konsumen dari teman-temannya berhasil dipenuhi oleh
Finna. Karena itu wajar bila konsumennya sangat puas. Mereka pun tak segansegannya untuk merekomendasikannya kepada orang lain untuk membeli
kerupuk Finna. Dengan menggunakan
merek Finna, 35%dari produknya dipasarkan ke luar negeri, dengan Eropa
sebagai pasar utama. Sisanya menyasar
ke Kanada, Asia, Timur Tengah, Australia dan Amerika Utara.

VITAFEM,
VITAMIN LENGKAP
N A N PRAKTIS
Ada beberapa alasan rnengapa Dexa
Medica memilih untuk meiuncurkan Vitafem ke pasar OTC. Antara lain, kebutuhan multivitamin dan mineral perempuan memang berbeda dengan pria.
Tubuh dan kekuatan perempuan berbeda sehingga perempuan cenderung
lebih mudah lelah, selain itu perempuan lebih rawan terkena Osteoporosis, lebih rawan Anemia, dan kulitnya
pun lebih cepat menua. Oleh karena
itu, perempuan membutuhkan vitamin
B kompleks untuk menunjang proses
metabolisme tubuhnya, kalsium dan vitamin D untuk mencegah osteoporosis,
dan asam folat.
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BEBEK KLOSET
MEMBERSIHKAN SEKALIGUS
MEMBUNUH KUMAN

guan berkemih. Pasalnya, permukaan
Bagi yang terbiasa dengan kloset duduk
kloset umumnya menjadi perantara
mungkin agak risih jika menggunakan
penyebaran kuman. Itu sebabnya, kloklosetjongkok. Demikian juga sebaiiknya. Untuk ibu hamil dan orang lanjut usia set harus selalu dipastikan dalam keadaan bersih. Wajar biia cairan pemberkiosetjongkok mungkin sangat menyiksa karena otot mereka harus bekerja exsih kloset menjadi sangat penting. SC
tra untuk dapat menahan beban. NaJohnson Indonesia sebagai perusamun demikian, pada kloset duduk, jika
haan multinasional sangat rnemperhaada kuman akan menempei pada pinggi- tikan masalah ini. Sejak beberapa tahun
ran kloset. Usahakan sebeium menggulalu, perusahaan yang telah lebih dari
nakan kloset duduk pada toilet umum,
100 tahun bergelut dengan produk kebutuhan rumah tangga ini memasarkan
pinggiran kloset harus bersih. Jika keadaan terpaksa, usahakan pantat tidak
'Bebek Kioset untuk pembersih kloset
menyentuh dudukan kioset. Hal ini unsekaligus untuk toilet.
Menurut survey Women Insight
tuk menghindari kuman, jika ada yang
menempel. Menurut peneiitian yang ada, Center, merek Bebek Kloset dipercaya
banyak orang yang tidak waspada terhapenggunanya sesuai antara yang dijanjikan dan pengaiarnan seteiah menggudap kebersihan kloset apalagi untuk kioset duduk. Penggunaan kloset duduk
nakan Bebek Kioset. Karena itu, penggudalam jangka panjang akan memperbenanya merasa puas dan loyal, termasuk
sar risiko terjadi infeksi saluran kencing
dalam merekomendasikan ke pengguna
yang bisa menyebabkan terjadinya gang- lainnya.

STIMUNO
PILIHAN PARA IBU
BENTENGI SI BUAH HATI
Berdasarkan survei yang diiakukan
Women Insight Center, Februari ialu,
merek Stimuno paling dipercaya kaiangan ibu-ibu pemiiik baiita dan anak. Diakui para ibu, merek ini paling mampu
memenuhi harapan mereka.lni menunjukkan bahwa yang dijanjikan merek
tersebut, dinilai konsumen dipenuhi oleh
merek Stimuno. Karena itu tak mengherankan bila merekstimuno menjadi pilihan nomor satu para ibu Indonesia.
Salah satu kunci keberhasilan Stimuno mampu menarik hati konsumen tak
iepas dari manfaat produk yang ditawarkan. Komunikasi melaiui iklan dan kegiatan pemasaran yang dilakukan tak akan
berhasil kalau benefit produk tak seperti yang dijanjikan. Survei yang dilakukan WiCjuga mendapati bahwa para ibu
yang memberikan Stimuno kepada anaknya merasa sangat puas dengan khasiat yang diberikan Stimuno.
Stimuno merupakan produk herb-
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al alami Indonesia
yang mendapat sertitikat Fitofarmaka
dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
Artinya, produk ini teiah meiaiui pengujian
dari lembaga yang
berwenang. Produk
yang dibuat dari ekstrak Phyllanthus niruri L ini telah terstandardisasi, dan telah melalui berbagai
uji praklinis dan klinis. Masyarakat Indonesia mengenal Phyllanthus niruri Lsebagai tanaman meniran. Khasiat ekstrak
ini adalah menjaga dan menguatkan sistern imun tubuh (imunomodulator), agar
tidak mudah sakit dan mempercepat
masa penyembuhan.
Sebagai imunomoduiator, Stimuno membantu tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkansistem kekebalan tubuh, agar daya tahan
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tubuh bekerja optimal. Merek ini tidak
hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi
juga telah mendapat kepercayaan dan
apresiasi dari konsumen di luar negeri.
Stimuno telah diekspor ke Kamboja sejak 2002 dan kini diekspor ke berbagai
negara. Upaya keras PT Dexa Medica
mengembangkan merek ini membawa
hasil. Selain menjadi rajanya pasar, berbagai penghargaan pun disabet Stimuno. April 2011 ini, Stimuno kembali mendapat penghargaan sebagai MOM'S
CHOICE BRAND AWARD.
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GLADE
MENCIPTAKAN KELUARGA
BETAH Dl RUMAH

Glade adalah penyegar ruangan yang
mempunyai aroma yang menyegarkan
dan tahan lama, sangat segar apabila
disemprotkan ke tengah ruangan sehingga menghilangkan bau tidak sedap dan meningkalkan kesan khusus
yang menyenangkan dengan wanginva vane bersih dan seear. Glade tersedia dalam empat aroma menyegarkan: Lemon, Apple, French Modern,
French Bouguet dan Sensation. SC
Johnson (Indonesia) Ltd adalah sebuah perusahaan multinational yang
sangat berpengalaman yang telah
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menunjukkan komitmen yangsangat
kuat untuk membuat dunia ini menjadi tempat tinggal yang lebih balk bagi
seluruh kehidupan.
Produk-produknya terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan membersihkan rumah, gedune, oerabot rumah dan mobil
men&di lebih bersih, lebih baik dan
lebih sehat. Produknya seperti pewangi ruangan merek Glade sangat popuier keharumannya. Tak heran. Glade
menjadi pilihan nomorsatu wanita Indonesia.
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ABSOLUT
DIREKOMENDASI
PARA DOKTER

SWEETY
BABY DIAPERS
YANG MEMBUAT
SI KEClL NYAMAN
Keberhasiian Sweety- yang kerap
disebut sebagai bayi ajaib - tak lepas dari kualitasnya yang super tapi
harga terjangkau. Diakui banyak konsumen, SWEETY tak kaiah dengan
merek kelas atas. Mereka pun mampu mempengaruhi konsumen lainnya
untuk membeli merek ini melalui obroIan dari mulut ke mulut. Hasil riset
yang dilakukan Women Insight Center menunjukkan bahwa dari sekitar
1 4 % diantaranya akan berpindah dari
merek lain ke merek Sweety. ini menunjukkan yang memilih merek Sweety
terus meningkat.
PT Softex Indonesia, produsen
merek Sweety tak puas begitu saja.
Usaha meningkatkan kualitas punterus dilakukan. Didukung oleh tim Research & Development yang handal,
PT Softex berhasii merancang sebuah produk diapers yang sesuai den-

gan kebutuhan konsumen. Kualitas yang Sweety berikan melebihi apa
yang konsumen bayar. "Diitung-itung
harga per pieces merek Sweety'sangat ekonomis, tapi saya sangat puas
dengan kualitasnya," ungkap seorang
responden yang tinggal di Medan dengan logat bataknya yang kental.
Meski dipasarkan dengan harga di
bawah merek lain, namun berdasarkan survey WIC,merek ini dipercaya
oleh hampir semua (99%)penggunanya sebagai merek yang memiliki kualitas bagus. Hampir semua responden
mengatakan bahwa kualitas Sweety
bagus. Karena itu, mereka puas dan
loyal. Bahkan mereka bersedia untuk menyampaikan ha1 itu kepada
orang lain. Pasar memang amat antusias merespon Sweety. Tak heran kalau Sweety mendapat penghargaan
MOM'S CHOICE BRAND 2011.

Berdasarkan survei yang dilakukan
Women Insight Center (WIC), produk
yangdiluncurkan PT Kinocare Era Cosmetindo (Grup Kino) sejak 2002 ini.
memang banyak digunakan dan dipercaya oleh kaum perempuan. Survel yang dilakukan WIC pada Februari
lalu menunjukkan percaya bahwa Absolute memiliki keunikan, reputasi, dan
kualitas yang bagus. Karena itu, mereka menyatakan puas dan loyal. Mereka juga bersedia untuk merekemomendasikan kepada orang lain. Absolute
dipasarkan secara luas pada 2008.
Dari sisl produk, Absolute sebagai
sabun pembersih daerah kewanitaan
dipasarkan dengan keunggulan formulasi yang mengandung Biolcato Active,
yang terbuat dari bahan alami, dan
mampu menjaga flora normalm dan pH
alami 3.5 yang efektif membuat bakteri
dan jamur tidak bertahan hidup.
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kartu kreditnya dengan

sumen akan berfluktuasi juga dan tidak
lu meningkat terus.
Konsumen yang bijak adalah mereka
tuk membeli produk tersebut.

planned shoppingadalah pertama promosi

yaitu konsumen yang berbelanja berlebihan.

sinya.

