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kata kunci : visual basic
Abstraksi :
Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik wisata dalam
negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu banyak
perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan informasi
wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur baik dalam
bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur tersebut
kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada daerah
Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan cara
menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
banyak perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan
informasi wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur
baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah

ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
banyak perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan
informasi wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur
baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
banyak perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan
informasi wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur
baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
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tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada

calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
banyak perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan
informasi wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur
baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.Berwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang, baik
wisata dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (mancanegara). Untuk itu
banyak perusahaan yang membuka jasa layanan tersebut. Dalam memberikan
informasi wisata biasanya agen-agen perjalanan menyediakan brosur-brosur
baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
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brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
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membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
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baik dalam bentuk kertas maupun buku. Penulis mencoba menggantikan brosur
tersebut kedalam aplikasi komputer yang menyajikan informasi pariwisata pada
daerah Manado-Bunaken. Pemberian Informasi yang dilakukan adalah dengan
cara menawarkan paketpaket perjalanan yang disajikan oleh perusahaan kepada
calon wisatawan dengan memberikan brosur-brosur tersebut. Apabila
brosur-brosur tersebut habis maka perusahaan perusahaan harus menghubungi
percetakan untuk memesan brosurbrosurbaik dalam bentuk kertas maupun buku.
Untuk mencegah kekosongan brosur, penulis menggantikan brosur yang sudah
ada ke dalam aplikasi komputer, yang bisa diperbaharui jika paket yang sudah
ada tidak dipromosikan lagi oleh perusahaan. Informasi ini dibuat untuk
membantu perusahaan dalam menghemat anggaran dalam hal pencetakan
brosur-brosur. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, petugas
dan pembaca.

