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Tx-42 Tx-43 Tx-44
Dimensi : 34 x 40 cm Dimensi : 34 x 40 cm Dimensi : 34 x 40 cm

(Tanpa ritsleting harga dikurangi Rp. 1.000,-., )

Rp. 19.000,- Rp. 19.000,- Rp. 19.500,-

Tx-45
Dimensi : 40 x 34 cm

Rp. 29.500,-

TAS EKONOMIS



Tx-45
Dimensi : 40 x 34 cm

Rp. 29.500,-

Tx-46
Dimensi : 34 x 40 cm

Rp. 31.500,-

Bagian dalam dilapisi 
bahan pallace (seperti 
terlihat di foto bagian 
belakang), jika hendak 
diganti dengan bahan 
kain furing (seperti 
terlihat di foto bagian 
depan), harga dikurangi 
Rp. 1.000,-

TAS EKSKLUSIF



Tx-47 Tx-48
Dimensi : 29 x 36 x 7 cm Dimensi : 36 x 29 x 7 cm

Rp. 25.000,- * Rp. 26.500,- *

* Harga belum termasuk sablon

TAS REGULER



Seluruh harga ini berlaku untuk order 
minimal 100 pcs. Dapatkan potongan har-
ga yang fantastis untuk pemesanan dalam 
jumlah banyak (makin banyak makin mu-

rah). 

Segera pesan tas seminar anda, meski 
waktu pengerjaan model tas seminar ini 

relatif lebih singkat, namun upayakan agar 
pemesanan dapat dilakukan dalam waktu 
2 minggu sebelum acara. Rentang waktu 
ini memperhitungkan proses produksi tas 

seminar hingga waktu pengiriman agar 
sampai di tangan Anda tepat pada waktu-

nya.

Apabila Anda menginginkan contoh 
tas seminar ini di tangan Anda, kami 

menawarkan paket sampel dengan harga 
yang sangat terjangkau Rp. 50.000,- (har-

ga ini sudah termasuk ongkos kirim tas 
seminar hingga ke alamat rumah/kantor 

Anda).

Jika Anda berkenan, Kami menerima 
pesanan tas seminar batik yang disesuaikan 
dengan motif batik yang anda miliki. Silah-
kan kirimkan kain batik Anda, akan kami 
proses menjadi tas batik kreasi Anda.

Selain itu, ukuran tas bisa disesuaikan 
dengan keinginan Anda. Jika Anda memi-
liki desain tas sendiri, jangan ragu untuk 
mendiskusikannya dengan kami. Kami siap 
membuat tas seminar yang sesuai dengan 
imajinasi Anda. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 
hubungi kami via : 
telp/ SMS/ Whatsapp : 0813 2879 1483 
atau melalui email : 
rusvitasavitri@yahoo.com. 
rusvitasavitri@gmail.com
atau rusvitasavitri@pendopobatik.com

SAMPEL PRODUK

CATATAN

MAKIN EKONOMIS


