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SVNSET merupakan sebuah studio desain dan fotografi
yang berdiri dan bergerak pada awal tahun januari 2017.
SVNSET merupakan sebuah studio yang bergerak dibidang
photography, film, dan design. Kami memberikan pelayanan
terbaik untuk menghasilkan sebuah karya sesuai dengan
keinginan pelanggan.
SVNSET akan melayani setiap partner kami dengan selalu
memberikan solusi dari setiap usaha yang partner kami
butuhkan, dan kami akan selalu berusaha memahami
perspektif partner dalam menjalankan bisnisnya.
SVNSET akan selalu mendengar apa yang partner kami
butuhkan dan akan selalu memberikan pendekatan yang
berbeda setiap harinya karena seperti halnya fenomena
matahari terbenam akan muncul setiap hari dengan
keindahan yang berbeda.

PHOTOGRAPHY
FILM
DESIGN

Kami bekerjasama dengan berbagai tipe perusahaan, dan kami tidak akan pernah membatasi dengan siapa
kami bekerja sama, karena visi kami adalah untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat memuaskan setiap
orang yang melihat karya kami dan memajukan industri kreatif dibidang desain grafis agar selalu berkembang,
dan kami yakin akan hal itu. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga agar karya yang kami hasilkan dengan
bekerja sama semua partner kami dapat diakui oleh Indonesia ataupun dunia sekalipun.
GOAL kami adalah untuk memajukan setiap bisnis partner kami, karena desain adalah sebuah solusi utama
yang akan membesarkan setiap bisnis partner kami.
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Merupakan studio desain multi disiplin yang
menangani segala hal dibidang kreatif seperti
Visual Branding, Corporate Identity, Brand Identity,
Packaging, Logo, Environment Graphic Desain
meliputi Signage, Mural Desain, Commercial Ads,
Interior Design dan lainnya.
Kami akan berusaha dan mendengarkan apa
yang partner kami butuhkan agar menghasilkan
hasil yang maksimal untuk partner kami.

Kami juga bergerak dibidang photo yang meliputi
pembuatan video seperti Cinematic Audio Visual
untuk Dokumentasi, Wedding, & Pre Wedding.
Dan foto seperti, foto produk, foto fashion dan
lainnya.
Kami akan memberikan hasil yang maksimal
untuk apa yang kami kerjakan, dengan adanya
tim yang profesional dalam bidang tersebut dan
menggunakan alat yang akan disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada.
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FOLIO

Brochure & Flyer
Wisata Bandung Offroad

Branding
Kreasi Utama

Branding
41 Studio

Logo & Packaging
Aarde Pomade

Food

GH Universal Hotel Bandung

Pre Wedding
Yulia + Andika

Furniture

PT. Cipta Kreasi Wood Industry

Wedding

Heltin + Kosasih

Event

Wisata Bandung Offroad

Documentation
SPN Polda Jabar

OUR
CLIENT

/svnsetcreative

@svnsetcreative

Email
ask@svnsetcreative.com
Phone
+62 812 2001 3991

@svnsetcreative

/svnsetcreative

www.svnsetcreative.com
PT. Cipta Kreasi Wood Industry
PT. Surya Mandiri Prima
PT. One Utama
Eibag
41studio
Suci Petshop
Pisang Kamè
Rumah Parenting
Celebrity Fitness
Valleverde Shoes
Diemond Clothing

Dago Jeans Bandung
Grand Pasundan
Naripan Hotel
Panghegar Hotel
Preanger Hotel
Paviliun Hotel
Graha Universal
Beat Western La Grande Hotel
Panghegar Waterboom
Grand Mercure
Moscato Hotel
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