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Isi buku dalam satu kalimat

The Brand Flip membantu untuk memahami perubahan merek secara baik 
dan membentuk hubungan antara perusahaan, produk, konsumen, dan 
merek. 



“Sebuah merek bukanlah 
mengenai apa yang kamu 

katakan, tetapi tentang apa yang 
mereka katakan.”
-The Brand Flip, hal. 133



Gambaran 
Umum

Perusahaan merupakan pemilik 
produk, 

pelanggan pemilik merek.



“Identitas pelanggan, bukan identitas 
perusahaan, adalah rahasia untuk 
membangun flip branding. Tidak 
cukup untuk mengetahui siapa 
pelanggan Anda. Anda perlu 

membantu mereka menjadi orang 
yang mereka inginkan.”

-The Brand Flip, halaman 33



Reavely menegaskan bahwa media sosial telah memberikan konsumen kekuatan 
untuk membangun kualitas merek. Sementara banyak orang selalu menganggap 
merek sebagai produk atau simbol perusahaan, Reavely menjelaskan bahwa 
perusahaan tidak lagi memiliki kekuatan untuk membangun merek. Melainkan, 
konsumen lah yang menjadi pihak utama yang membangun dan menyebarkan 
identitas produk milik perusahaan.



Pelajaran1
Mulailah pemasaran dari komunitas terkecil!



“Mulailah dengan pasar yang kecil dan tingkatkan dengan media sosial. Gandakan dan 
taklukkan!"

-The Brand Flip, hal. 40

Pemilik produk perlu memasarkan produknya pada sekelompok konsumen yang 
spesifik. Melalui pemasaran dari satu kelompok yang dilakukan secara konsisten, 
produk akan lebih dikenal karena keunikannya. Tujuan utamanya adalah memiliki 
pasar dan konsumen tetap jangka panjang. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan 
tidak mengincar konsumen yang luas, tetapi memulai dari kelompok yang kecil dan 
spesifik.



Pelajaran 2
Beri konsumen ruang untuk berkreasi



“Pelanggan tidak ingin digurui, 
mereka ingin bercerita mengenai 

hidup mereka. Mereka ingin 
menjadi pahlawan dalam perjalanan 

mereka sendiri."
The Brand Flip, halaman 116



Inti dari sebuah merek adalah bingkai untuk sebuah cerita. ‘Story Framing’ adalah 
sebuah ruang yang memungkinkan pelanggan membuat narasi mereka sendiri. 
Pelanggan ingin kisah dan cerita mereka didengar dan menjadi bagian dari identitas 
produk itu sendiri. Dengan memberi ruang tersebut, produk nantinya akan lebih 
banyak diterima oleh konsumen dan pasar akan menjadi lebih luas.



Buku ini 
direkomendasikan 

untuk siapa?

Buku ini direkomendasikan untuk semua orang 
yang ingin mengetahui dunia bisnis, perusahaan, 

sales, dan wirausahawan yang kesulitan 
membangun branding produk untuk memasuki 

sebuah pasar.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang 
didirikan di Jakarta pada bulan Juli 2019 dengan semangat 
utama menjadi tempat belajar para pemimpin muda 
Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan ekosistem 
kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi 
tentang pengembangan kepemimpinan, membuat program 
pendidikan dan pengembangan kepemimpinan dengan 
berbasiskan teknologi dan menyebarkan ilmu 
kepemimpinan kepada publik secara luas melalui media.

Instagram : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta 

  Selatan



Sumber:
● The Brand Flip (Scott Reavely)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-brand-flip/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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