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BAB 3 

SIMPULAN & SARAN 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah penulis ulas pada bab 2, maka 

dapat diambil kesimpulan dari tulisan tentang STRATEGI TS SUITES 

SURABAYA DALAM MENGELOLA DAN MENINGKATKAN BRAND 

AWARENESS ini, diantaranya adalah : 

 TS Suites Surabaya menggunakan 2 media dalam mempromosikan

brandnya, yaitu secara offline, dan online.

 Secara offline, dengan langsung kontak dengan calon konsumennya, yaitu

melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan potensial.

 Mengadakan event rutin, yang bersifat hiburan, seperti life music yang

diadakan Sutos Mall bekerja sama dengan TS Suites, atau fashion. Tujuan

dari event ini adalah masyarakat dapat lebih jauh mengenal profil hotel TS

Suites Surabaya.

 Secara online, dengan aktif mensyiarkan web pribadinya, dan juga web

mitranya. Membuat video dan kemudian diunggah di Youtube atau media

sosial lainnya.

 Melakukan kombinasi antara media offline dan media online, yaitu

perusahaan dapat melihat profil hotel TS Suites Surabaya secara online jika

menginginkan kembali penjelasan dari pihak hotel sekiranya ada yang

kurang dapat dipahami dari hasil pertemuan sebelumnya, atau sebaliknya.

 TS Suites Surabaya terus melakukan perubahan /mengikuti perkembangan

dalam meningkatkan brand awarenessnya, hal ini dibuktikan dengan

perubahan dalam memahami PDBnya (positioning, diferentiation, brand)

sesuai era saat ini (era new wave), bahwa TS Suites Surabaya sudah

mengklarifikasi akan dirinya, bukti dari itu adalah segala sesuatu yang
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 sudah dipromosikan tidak hanya sekedar janji, melainkan bisa dibuktikan

secara langsung oleh konsumen /tamunya.

 TS Suites Surabaya memiliki keunikan yang otentik, yaitu hotel sekaligus

ada Mall di dalamnya, hal tersebut memberikan bukti akan diferensiasinya

yang sudah beralih (mengikuti era new wave) kepada codification (gambar

2.13) 

 Brand TS Suites Surabaya sudah menjelma menjadi karakter yang

berkarisma, dan memancarkan aura, bukti dari ini adalah, setiap event yang

diselenggarakan selalu dipadati pengunjung.

3.2 Saran-Saran 

Saran penulis untuk TS terkait dengan begitu ketatnya persaingan bisnis 

perhotelan, bahwa TS harus lebih agresif dalam mempromosikan bisnisnya. 

Dimulai dari logo yang dapat divariatifkan desain dan warnanya tetapi tetap tidak 

mengubah maksud dari arti logo tersebut. 

Selain kampanye lewat media online dengan menampilkan brand dan profil 

TS, TS seharusnya juga mengkampanyekan brandnya lewat offline, contohnya 

bisa dengan membagikan kaos ke siswa-siswa perhotelan /siswa berprestasi. 

Kampanye dalam bentuk lain bisa dengan membagikan topi berlogo TS kepada 

petugas kebersihan yang ada di kota Surabaya. 

Untuk event sebaiknya TS tidak hanya bersifat menyediakan lahan bagi 

terselenggaranya event tersebut yang temanya adalah bukan tentang hotel /TS, 

namun juga TS mampu menyelenggarakan event baik di dalam maupun di luar 

hotel yang temanya tentang TS /bisnis perhotelan. Contohnya ajang kreatifitas 

logo /desain slogan-slogan yang temanya bagian dari Misi TS Suites Surabaya. 

Juga bisa diadakan lomba penulisan artikel yang bertemakan kamar ideal, 

lomba tersebut dapat ditawarkan kepada siswa-siswi SMA /SMK. Pilihan jatuh 

kepada siswa-siswi SMA /SMK karena mereka adalah usia mencari jati diri, 

tentunya akan lahir konsep-konsep baru terkait dengan desain interior kamar 

khusus remaja, dan dari situ ada keuntungan lain yaitu TS juga dikenal dikalangan 

pelajar. 
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Terakhir agar TS lebih memasyarakat lagi, buatlah produk /merchandise 

topi, syal, jaket, atau barang lainnya yang menampilkan logo-logo variatif TS 

sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan TS Suites Surabaya, dengan 

demikian brand TS akan semakin awareness, terus dan terus melekat di hati 

masyarakat konsumen. 




