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mava. adalah ekspertis; developer art, konsultan desain dan konsultansi 
media; firma desain dalam medium advertensi yang bergerak di kanvas 
media cetak dan elektronik nasional. Sebagai Perusahaan Art.Media.
Desain, mava. mengembangkan berbagai produk dan produksi Art-De-
sain-Media secara idealis maupun komersial yang Orisinil, Otentik dan 
pastinya Mahakarya Artistik nan Estetis. 

Secara idealis pengembangan produksi Art.Media.Desain mava. tergam-
bar pada medium Art Grafis-Visual, fine dan industrial, baik konven-
sional maupun digital. Produksinya mencakup pengembangan proyek 
individual maupun tim secara eksibisi per-even baik rutin, berkala 
ataupun konseptual.
Skala idealis pengembangan produksi Art.Media.Desain mava. men-
cakup orisinalitas individual maupun organisasional yang komunal.

Secara komersial pengembangan produksi Art.Media.Desain mava. ter-
gambar pada medium advertensi-nya yang diaplikasikan secara idealis. 
Pengembangan produksi komersial mava. adalah ‘Pencitraan’ Perusa-
haan Klien hingga Identitas Merek Produk-Jasa Klien, menurut kebu-
tuhan tiap Kliennya. Pencitraan dikembangkan secara advertensif yang 
strategik, komersil nan idealis guna mencapai tujuan Klien tersebut, 
baik bisnis, non-bisnis, produk dan jasa, organisasional, dan sebagainya.

Untuk kanvas media, selain media cetak sebagai media utama publikasi 
yang dikembangkan, mava. tentunya bersimbiosis dengan medium 
lainnya yang mendukung publikasi cetak sebagai publikasi masif yang 
efektif, yaitu elektronik dan bauran.

Terhitung sejak 2006, mava. memiliki portofolio di berbagai deskripsi 
pekerjaannya, debutnya yakni bersama Klien: Grand Aston City Hall-
Merdeka Walk Medan, STMIK-STIE Mikroskil Medan dan Indosat 
SumUt; yang mencakup pengembangan produksi idealis maupun kom-
ersilnya.

Pencitraan atau Imej telah menjadi produksi mava. didalam setiap kary-
anya, karena Pencitraan menghasilkan efektivitas namun efisien bagi 



setiap klien dalam meraih benefit yang berkali-lipat, berbuah ekuitas. 

Visi.
Menjadi Developer Invensi dan Inovasi Art.Media.Desain terbaik di 
Bumi.

Misi.
Menjadi firma Art dan Desain idealis dan komersial advertensif yang 
terpercaya, berkarakter dan tetap satu-satunya yang terbaik di Indonesia 
dan Asia Timur-raya, dengan standar orisinalitas artistik, estetis, otentik 
dan eksklusif.

Tentunya di dalam identitas sebagai Developer Art.Desain, mava. selalu 
mengedepankan Brand Image beserta Komersialitas sebagai produk-
tivitas Developer dan Konsultan Art.Media.Desain ini, kemarin, saat ini 
dan kedepan.

Memimpin pasar Eksklusif Sumatera, Indonesia dan Asia Timur-raya 
pada umumnya sebagai Developer yang terpercaya dan berkarakter.
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