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dapat menyelesaikan  skripsi ini dengan judul “Perancangan Creative Director 

Konten Digital Marketing Pada Media Facebook Dan Instagram Es Teler 77 

Untuk Meningkatkan User Engagement Pada Periode Januari-Juni 2018”  

 Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu prasyarat dalam 

menyelesaikan tugas akhir bagi Mahasiswa/I fakultas ilmu komunikasi jurusan 

Marketing Communication & Advertising Universitas Mercu Buana Jakarta untuk 

mencapai gelar sarjana (S1).  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan 
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Penulis  menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak 
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