KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr, Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta rahmat shalawat
dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul : “Hubungan Aktivitas PromosiTerhadap Volume PenjualanDistro
Arena ExperoenceBadung”.
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian
Program Strata-1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.
Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang
disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala
kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk
menyempurnakan skripsi ini.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan
semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umunya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juli 2013
Penulis
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