
ICreativeLabs

Innovate To Elevate



About ICreativeLabs

We’re passionate on what we do, and we love helping brands 
reach their goals.

We are Icreativelabs, Indonesia-based digital creative studio 
with massive interest in design, technology and social media. 



Skills & expertise

Mobile 
and 

Marketing

Web and 
Application 
development

Social 
media 

engagement

Design 
service



Portfolio samples



Dove Facebook Tabs

Dove Real Care, Real Friends
Challenge adalah sebuah kompetisi
terbuka yang dibuat oleh Dove
melalui Facebook Fanpage Dove .
Kamu dan 1 (satu) orang sahabat
dapat menunjukkan kekompakan
kalian dengan menyelesaikan 4
(empat) macam tantangan yang
diberikan. Cukup klik Like Fanpage
Dove . Buka laman Facebook Tab
Dove Real Care, Real Friends
Challenge di dalamnya, daftarkan
dirimu lalu pilih sahabat yang
ingin kamu ajak. Seluruh peserta
Dove Real Care, Real Friends
Challenge harus berjenis kelamin
perempuan.





Pocari Sweat Futsal 

Pocari Sweat Futsal Championship

adalah sebuah website yang

berkaitan dengan kejuaran futsal
yang di sponsori oleh Pocari

Sweat. Didalam website ini
terdapat penjelasan tentang

kompetisi, jadwal dan hasil
pertandingan, daftar tim yang

berpartisipasi, dan gallery.





Listerine 

Tema project ini adalah 21 hari

yang mengubah hidupmu. website ini

berisi cerita dari 21 orang yang
mengubah hidupnya hanya dengan

menggunakan listerine selama 21
hari. Di dalam setiap cerita

terdapat 1 quiz yang bisa dijawab
apabila kita telah login

menggunakan akun facebook yang
kita miliki. untuk menjawab

pertanyaan dari masing-masing

kuis, diharuskan untuk melihat
video atau membaca cerita terlebih

dahulu.





Ponds CUPI 

CUPI adalah singkatan dari cubit

pipi. website ini berisi kumpulan

foto dan video. foto dan video ini
berasal dari facebook, instagram,

dan twitter. untuk mengambil foto
dan video menggunakan hashtag

#CUPI.





Ponds Wajah Baru 

Ponds wajah baru adalah sebuah

project dari ponds. isi dari web

ini adalah sebuah kompetisi lagu,
dimana para peserta harus

menyanyikan sebuah lagu yang
berjudul “bercahaya” dengan versi

masing-masing peserta. Video
tersebut harus di upload ke

instagram dengan mention
@PondsIndonesia dan hashtag

#WajahBaruIndonesia .





Walls Sandwich 

Walls sandwich adalah sebuah

project dari walls. Isi dari web

ini adalah sebuah kompetisi tweet
dan caption terkreatif. Para

peserta memilih salah satu tim
yang akan didukung, lalu tweet

atau caption alasan kreatif kamu
kenapa dukung tim tersebut di

twitter atau instagram.





Mito Mobile Flash Sale

Mito mobile flash sale adalah

sebuah project dari Mito. Isi dari

web ini adalah flash sale dari
salah satu produk mito yaitu Mito

Fantasy.Selain itu, di dalam web
ini menjelaskan secara detail

dimulai dari spesifikasi produk
sampai keunggulan dari Mito

Fantasy.





Contact

Setyagus Sucipto
ICreativeLabs
+628112247724 
setyagus@icreativelabs.com
www.icreativelabs.com


