Memulai Bisnis Kaos Distro Online:
Siapa Takut, Ada Jakcloth!
PERTAMA KALI DI INDONESIA!!!
MAU PUNYA PENGHASILAN PULUHAN JUTA???
MAU PUNYA BISNIS TANPA MIKIR MODAL???
GARANSI 100% JADI PENGUSAHA!
Saat ini banyak anak muda yang ingin berbisnis online. Pilihan memulai bisnis
kaos distro pun menjadi pilihan terbaik untuk belajar berbisnis. Ini karena Kaos
Distro semakin banyak peminatnya, ngetren, dan populer karena banyak dilirik
semua orang, terutama anak muda.
Oleh karenanya, menjual kaos distro online pun dianggap lebih mudah. Mungkin
saja kamu menjadi salah satu peminatnya. Why not? Merasa kurang cukup modal?
Jangan khawatir, ada kok tempat paling maknyus bagi kamu untuk bisa bergabung
menjadi reseller Jakcloth-online.
Kalau begitu yuk, kita telisik ide memulai bisnis kaos distro online ini, biar kamu
bisa tahu gambarannya ya!
● Berjualan distro secara online pastinya berbeda dengan jualan di gerai atau
toko. Buat yang bermodal besar, berjualan di toko pasti lebih cepat
mendapatkan keuntungan. Tapi, jangan dulu berkecil hati. Ternyata dengan
teknologi canggih yang tidak so yesterday seperti saat ini, apa pun bisa
dilakukan dengan a lot faster and easier!
● Hanya bermodal smartphone atau laptop dan internet untuk mengakses
sosmed dan mengunggah foto produk, kamu pun siap untuk memulai
bisnis kaos distro online ini.
● Masih bingung menentukan brand dan logo untuk kaos distronya? Secara
banyak banget pilihan brand lokal yang populer. Nah, sebagai reseller, kamu
tak perlu repot mengumpulkan ide dan merancang desain kaos yang kamu
inginkan. Ada solusi untuk mendapatkan supplier yang tepat.
● Kamu tinggal memilih produk yang unik dan beda dengan produk kaos distro
yang sudah ada. Dan ini pertama kalinya di Indonesia, kamu bisa dapat
penghasilan puluhan juta tanpa perlu memikirkan modalnya. JakCloth
menjadi solusi tepat buat kamu! Kenapa? Karena kualitasnya oke dan
harganya pun ramah di kantong anak muda. So, kamu pasti bisa bersaing
dengan sesama penjual kaos distro online lain!

● Bingung menentukan pemasaran produk kaos distro ini nantinya? Cara
terbaik adalah menjualnya lewat media sosial milik kamu. Facebook sekarang
ini masih terdepan sebagai ajang penjualan online paling populer. Kalau
merasa kurang pas untuk berjualan dengan akun pribadimu, kamu bisa
membuat fan page khusus untuk berjualan produk distro online ini.
● Akun Instagram juga bisa dimanfaatkan untuk sarana berjualan online. Yang
jelas kamu akan mendapatkan semua ilmu yang diperlukan untuk memulai
bisnis kaos dan menjadi pengusaha muda, termasuk online marketing ini.
Bagaimana sih agar banyak orang tertarik untuk membeli produk distromu
dengan foto yang kece badai itu?
Jakarta Clothing Expo (JakCloth)
Di tahun 2017 ini JakCloth sudah merencanakan program besar buat kamu. Program
positif ini adalah sebuah upaya untuk memberdayakan anak muda di seluruh
Indonesia agar lebih produktif. Mengusung nama “Gerakan 1000 Clothingpreneur”,
cocok bagi kamu yang masih sekolah ataupun kuliah dan punya mimpi menjadi
pengusaha. Simak idenya ya?
● Workshop pertama di Indonesia dari JakCloth bertajuk ”Bisnis Clothing
TANPA MODAL”, akan dilangsungkan di 23 kota terpilih di Indonesia secara
berkala.
● Kesempatan buat organisasi kemahasiswaanmu di kampus untuk mengelola
acara ini tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pembicaranya sepeser pun!
Gratis alias Free!!
● Jadi, buruan infokan ke organisasi kampusmu untuk mendukung acara ini,
agar kota kamu nanti bisa dikunjungi JakCloth juga dan ujung-ujungnya
kamu pun bisa jadi pengusaha muda!
● Semua hasil penjualan tiket Workshop ini nantinya 100% digunakan untuk
pengembangan organisasi kemahasiswaan kamu loh. Jadi, segera infokan
teman aktivis kampusmu untuk bergabung dan menghubungi JakCloth ya!
● Kampusmu pun segera bisa mendapatkan informasi dan syarat serta
ketentuan yang berlaku. Siapa tahu bisa terpilih menjadi penyelenggara
Workshop ini kan?
Nah, pasti kamu jadi kepo, gimana sih caranya cara mengakses informasi acara
JakCloth ini? Di sini kalau kamu ingin update informasi lebih jauh, rajin-rajin ya
menguliknya.
● Kunjungi Facebook atau Twitter JakCloth di:
https://www.facebook.com/JakartaClothingExpo

htps://twitter.com/jakcloth
● Untuk informasi registrasi di kota kamu mulai dibuka tanggal 10 Januari
2017.
Yuk, gabung agar kotamu masuk di dalam agenda JakCloth Festival Keliling
Indonesia 2017. Bagi kamu yang masih penasaran dan perlu bocoran informasi, bisa
rajin-rajin mengulik di situs JakCloth ya. Jangan lupa juga sebarkan informasinya ke
teman-teman, adik dan kakak, saudara dan pacar, tetangga, hingga aktivis
kampusmu ya?
Semua informasi akan tersedia lengkap tentang kota mana saja sih yang akan
disinggahi JakCloth ini, materi yang akan disajikan oleh pembicara, serta bentuk
kerja sama yang harus dipenuhi oleh organisasi kemahasiswaan di 23 kota.
Pastinya akan ada banyak hal seru yang bisa kamu peroleh di acara JakCloth Festival
Keliling Indonesia di 23 Kota Indonesia ini. Apa sajakah itu? Catat ya.
● Clothing Festival dengan ratusan merek kaos distro populer
● Festival musik yang menampilkan puluhan artis indie dan artis nasional di
tempat pilihan di kotamu
● Workshop “Bisnis Clothing TANPA MODAL” di universitas yang terpilih di
kotamu
Nah, tunggu apalagi? Ayo segera take action ya, kasih info ke teman aktivis di
kampus dan teman-teman lain buat bergabung di Workshop ini dan jadi
PENGUSAHA 100 %. Tunggu JAKCLOTH di kotamu....... !!!
Psstttt .. Ada bocoran nih, ada beberapa kota yang akan dikunjungi beberapa kali loh
sama JakCloth! Nah, jangan sampai kamu lewatkan ya! Ayo, semangat dengan
serangkaian bocoran ide-ide ini untuk memulai bisnis kaos distro online. Bisnis
yang jangkauan pasarnya lebih luas dan biayanya pun sedikit bahkan TANPA
MODAL.
Selain itu, kamu pun bisa tambah gaul dengan bergabung dalam wadah komunitas
pencinta kaos distro. So, pastinya sebagai anak muda yang enggak kudet, kamu
sudah siap untuk menjadi pengusaha muda 100% bukan? Siapa takut kalau ada
JakCloth!
JD
Sumber:
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