
Konveksi Tas Termurah di Bandung dengan Kualitas 

Standar Pabrik 

 

Untuk konsumsi pribadi, biasanya seseorang lebih memilih untuk membeli tas yang 

sudah jadi di toko. Namun, bagaimana jika Anda ternyata membutuhkan tas dalam 

jumlah yang banyak? Misalnya untuk kebutuhan kantor seperti seminar? 

Untuk memenuhi kebutuhan tas dalam jumlah yang besar, alangkah baiknya Anda 

memercayakan hal tersebut kepada konveksi tas di kota Anda. Kami, CV. OSCAS 

Indonesia, datang untuk memenuhi kebutuhan tas partai besar maupun kecil bagi 

Anda yang berada di wilayah Bandung.  

CV. OSCAS Indonesia adalah salah satu konveksi tas tepercaya di Bandung yang telah 

berdiri sejak tahun 2015. Kami memproduksi beragam jenis tas, misalnya tas ransel, 

tas selempang, tas kantor, tas wanita, tas seminar, dan masih banyak lagi. 

Mengapa Harus Memilih Kami? 

Dalam mencari jasa konveksi tas ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, 

yaitu: 

1. Pilihlah jasa konveksi tas yang sudah memiliki izin resmi. 

Izin resmi menunjukkan komitmen dan kredibilitas sebuah badan usaha dalam 

menjalankan roda bisnisnya, dan CV. OSCAS Indonesia merupakan salah satu 

pengusaha konveksi tas yang telah mendapatkan izin resmi dalam bentuk CV dan 

izin usaha yang lainnya. 

2. Pilihlah jasa konveksi tas yang menjaga kualitas barang yang dibuatnya. 

Tidak hanya menjamin bahan, desain dan kualitas jahitan. CV. OSCAS Indonesia 

juga membuatkan terlebih dahulu tas sampel, sebelum mengerjakan order secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai 

dengan keinginan klien. 

CV. OSCAS Indonesia bekerja sama dengan beberapa penyedia bahan tas skala 

besar di Bandung. Untuk proses produksinya, kami hanya memilih bahan baku 

terbaik.  



Beberapa jenis bahan yang kami gunakan adalah Dinnir 300, Dinnir 600, dan 

babyristrop. Selain itu, kami juga bisa membuat tas dengan bahan yang sesuai 

dengan keinginan Anda.  

 

Satu hal lagi, kami juga memberikan garansi atas produk-produk yang kami 

produksi. 

3. Pilihlah jasa konveksi tas yang menyelesaikan pembuatan tas dengan tepat 

waktu. 

Ketepatan waktu pengerjaan menjadi konsen utama kami. Untuk itu kami selalu 

menjaga tenggat waktu produksi hingga pengiriman ke konsumen. 

4. Pilihlah jasa konveksi tas yang bisa dihubungi kapan saja. 

Anda bisa menghubungi kami kapan saja melalui email, telepon, WhatsApp, BBM, 

dan Line. Selain itu, Anda juga bisa mendatangi kantor kami yang beralamat di 

Perum Cendikia 1, Jalan Kayu Jati Nomor 31, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, 

Sumedang, Jawa Barat. 

5. Pilihlah jasa konveksi tas yang menawarkan harga yang terjangkau. 

Harga jasa pembuatan tas yang ditawarkan CV. OSCAS Indonesia berani bersaing 

dengan usaha sejenis lainnya. Silakan datang ke workshop kami, bawa desain tas 

yang Anda inginkan, dan kita diskusikan bersama apa yang bisa didapatkan 

dengan dana yang Anda miliki. 

6. Pilihlah jasa konveksi tas yang berpengalaman dan profesional. 

Kami memiliki tenaga kerja andal dan terlatih, yang telah malang melintang dalam 

bidang jasa pembuatan tas. Kami pun berusaha memberikan kerja terbaik, agar 

hasil produksi tas di konveksi kami memiliki standar yang tinggi, tidak kalah dari 

tas-tas yang diproduksi oleh pabrik.  

Dengan 6 pertimbangan di atas, Anda layak memercayakan kebutuhan tas Anda 

kepada kami, CV. OSCAS Indonesia.  

Selain itu, kami memiliki sistem quality control atau pengawasan mutu. Kami akan 

selalu memastikan bahwa tas yang kami hasilkan memiliki standar kualitas terbaik. 



Percayakan kebutuhan tas Anda kepada CV. OSCAS Indonesia karena kami adalah 

konveksi tas termurah di Bandung yang menawarkan produk dengan kualitas 

standar pabrik. 

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website kami di www.oscas.co.id. Mau bikin 

tas? Ya cuma di OSCAS! 
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