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Semakin Informatif, Efektif & Terpercaya. 

SEJARAH

PT. Makassar Indomedia menerbitkan edisi per
tama majalah Makassar Terkini pada tanggal 7 Juli 
2003. Didirikan oleh Adhi Santoso, perusahaan 

media ini berkembang dengan sangat pesat dalam 
waktu 8 tahun terakhir. Majalah Makassar Terkini de
ngan konsep free community magazine langsung men
dapatkan simpatik masyarakat dengan menjadi majalah 
lokal pertama yang didistribusikan secara gratis serta 
memiliki kualitas yang sangat baik. Informasi belanja, 
hiburan dan gaya hidup menjadi positioning majalah 
pada masa itu. Kemudian pada tahun 2005 mengganti 
positioningnya menjadi majalah info dan promo. Ma
jalah tersebut hadir dengan jumlah tiras 10.000 eksem
plar setiap edisinya dan memiliki pembaca yang loyal. 
Di tahun 2007, Makassar Terkini terus mempertajam po
sitioningnya sebagai majalah info komunitas kawasan 
Makassar dan tetap berlangsung hingga saat ini. Kini 
majalah Makassar Terkini telah menjelma menjadi salah 
satu media promosi terpopuler dari para perusahaan 
lokal, nasional dan internasional.

SURVEY PEMBACA



LEADER IN INNOVATION

WEBSITE

TEMPAT DISPLAY

PT. Majalah Makassar Terkini memiliki manajemen yang kreatif dan dinamis sehingga 
secara konsisten telah mewarnai dunia bisnis media di Makassar. Beberapa bukti menjadi 
yang pertama dalam segala hal adalah:
2003 – Pertama sebagai majalah gratis dengan Oplah terbanyak sepanjang sejarah kota 
Makassar
2004 – Pertama sebagai Percetakan terbaik di Makassar hingga saat ini
2008 – Pertama sebagai penerbit majalah gratis komunitas tionghoa (Pecinan Terkini) 
dalam sejarah Kawasan Timur Indonesia. 
2010 – Makassar Most Favourite Award Culinary
2011 – Pertama dalam melakukan riset dan pemberian Master Brand Award pada 
 perusahaanperusahaan yang berhasil mempertahankan ekuitas mereknya di Makassar.
2011 – Pertama dalam melakukan riset dan pemberian Master Service Award pada 
 per usahaanperusahaan yang berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya 
di Makassar.

www.makassarterkini.com

MAKASSAR TERKINI MAGAZINE IS AVAILABLE IN
iTunes APPLE STORE & IT’S FREE!!!!



SEJARAH

M ajalah Pecinan Terkini terbit sejak Juni 2008. Majalah yang 
memuat informasi terbaru dan terkini seputar aktifitas 
dan kegiatan komunitas Tionghoa serta masyarakatnya di 

kawasan Pecinan kota Makassar. Majalah ini menjadi free Chinese 
community magazine pertama di Kawasan Timur Indonesia. Sejak 
edisi awal telah sanggup menarik minat yang besar dan terbit 3000 
eksemplar per edisinya.



SEJARAH

P ercetakan Bintang hadir pada 7 Februari 2004, diawali dengan sebuah mesin yang 
sederhana. Namun kini telah berhasil mengembangkan proses dan prosedur 
kerja serta keahlian karyawan, dan melakukan transformasi perusahaan sehingga 

menjadi perusahaan percetakan yang terkemuka di Makassar.Segala prestasi yang 
diterima hingga saat ini sangat membanggakan. Juga dilengkapi dengan perolehan 
sertifikasi ISO 9001:2008 dari UKAS pada tahun 2010 ini, membuat Percetakan Bintang 
semakin bergairah untuk menjadi lebih baik didalam industri percetakan, serta terus 
meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggannya.

JASA & LAYANAN

DAFTAR KLIEN

Desain Grafis | Fotografi | Ilustrasi | Karikatur | Copywriter/Jurnalis
Agenda | Amplop | Brosur | Buku Menu | Buku Tahunan | Buletin | Company Profile

Door Hangers | Flyers | Goody Bag | Kalender | Kartu Bisnis |  Kartu Ucapan | Katalog
Kop Surat | Label | Leaflet | Majalah | Map | Memo | Newsletters | Pembatas Buku

Poster | Rack Cards | Sticker



U ntuk menjadi pemimpin pasar, riset pemasaran menjadi hal yang sangat 
pen ting. Ter utama dalam kompetisi bisnis yang ketat saat ini, sebab pe
saing juga  berjuang keras agar dapat mendominasi pasar yang ada.

Makassar Research adalah sebuah perusahaan riset dan konsultan pemasaran 
yang berlokasi di Makassar. Kami membantu memberikan data dan analisis yang 
dapat membantu bisnis Anda tumbuh di pasar.

Dengan kemampuan kami untuk membuat pengamatan di pasar, maka kita 
akan dapat memberikan informasi kebiasaan dan perilaku konsumen sehingga 
dapat membantu Anda mengembangkan strategi pemasaran yang tepat.

Dengan Makassar Research di sisi Anda, Anda akan memiliki kesempatan lebih 
besar untuk memenangkan persaingan di pasar.

Mengapa Memilih Kami?
1. Kami bekerja dengan pengetahuan dan wawasan tentang pasar dan industri
2. Menyampaikan wawasan dan rekomendasi yang mudah untuk ditindaklanjuti 
 (actionable)
3. Tim kerja yang solid dengan pengalaman yang terbaik
4. Kami melakukan kontrol kualitas yang tinggi dalam setiap proses penelitian
5. Biaya yang terjangkau

SEJARAH AWARDS



SEJARAH

T erkini Organizer Plus (TOP) adalah 
sebuah perusahaan event organizer. 
Berdiri sejak 7 Desember 2010, per

usahaan ini dikelola dengan kreatif dan 
sangat profesional. Telah dipercaya oleh 
per usahaan lokal maupun internasional 
dalam penyelenggaraan acara baik outdoor 
maupun indoor. Acara yang diselenggara
kan adalah trade exhibition, music concert, 
corporate gathering, awarding event, sport 
competition dan lainlain.



Kantor Pusat: Jl. Mappaodang No.8, Makassar 90133, Sulawesi Selatan, Indonesia Ph. +62411-8112525 (Hunting), Fax. +62411-871983
Cab. Jakarta: Jl. Perum. Mutiara Gading Timur Blok J-8/21, Bekasi Timur, Jawa Barat, Ph. +6221-82617043, +62816256496. 

Cab. Bandung: Jl. Mekar Hegar Raya No.2, Perum. Mekar Wangi, Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul, Bandung, Ph. +6222-85240992, +6285256161652

www.makassarterkini.com l www.percetakanbintang.com l www.makassarresearch.com l www.terkiniorganizerplus.com
www.masterbrandaward.com l www.masterserviceaward.com l www.mmfaward.com
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