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ABSTRAK

ENDRA PURNAMA, 12240190. Strategi Komunikasi Pemasaran Terhadap Minat

Berkunjung Dikolam Renang Tirto Menggolo Kabupaten Ponorogo.

Kolam renang berdiri sebagai bisnis cukup menguntungkan. Tujuan peneliti ini adalah

untuk mengetahui Strategi Komunikasi Pemasaran  Terhadap Minat Berkunjung Dikolam

Tirto Menggolo Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan fasilitas.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan

kepustakaan yang relavan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh secara

deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kolam renang Tirto Menggolo sesudah renovasi

masih belum terjamin pengunjung yang berminat di kolam renang Tirto Menggolo, karena

Ponorogo semakin meluas pengusaha yang buat kolam renang tersebut.

Penelitian ini juga menemukan factor yang menghambat strategi komunikasi

pemasaran kolam renang Tirto Menggolo, karena hanya kolamnya saja yang unggul,fasilitas-

fasilitas yang lain masih belum terpenuhi, itu bisa menjadi factor penghambat pengunjung.

Kata kunci : Strategi Komunikasi Pemasaran Kolam Renang, meningkatkan kerjasama dalam

pemasaran




