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Tentang Kami
Bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami suatu krisis multidimensional, dimana dampak
yang sangat terasa adalah di sektor perekonomian dengan ditandainya tingkat
pengangguran yang semakin tinggi, sempitnya lapangan pekerjaaan dan menurunnya tingkat
daya beli masyarakat.

Disisi lain, biaya produksi semakin meningkat sehingga harga barang semakin naik. Hal ini
sangat dilematis sekali bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas
yang membutuhkan biaya tinggi, dengan suatu kendala melemahnya daya beli masyarakat
sehingga dikhawatirkan tidak bisa terserap di pasaran. Akibatnya masyarakat seperti dipaksa
mendapatkan produk dengan kualitas rendah untuk sekedar menyiasati kebutuhan
hidupnya. Belum lagi dengan kebijakan pemerintah yang sering kontra produktif dengan
memasukkan barang-barang yang bersifat illegal yang hanya untuk kepentingan segelintir
pengusaha, makin menjadikan kompleksnya permasalahan perekonomian bangsa ini.

Satu sisi kelihatannya masyarakat diuntungkan dengan mendapatkan barang murah, tapi
disisi lain sebenarnya masyarakat dihadapkan pada kenyataan sekedar pemenuhan
kebutuhan hidupnya guna mengalokasikan dananya yang terbatas, tapi tanpa
mendapatkan kualitas barang yang memadai. Belum lagi permasalahan devisa negara yang
harus dibuang ke negara lain karena kita harus mengimpor barang tersebut dan juga
menghancurkan pengusaha nasional.

kami merupakan Distributor sepatu, sandal dan berbagai produk pakaian jadi untuk kalangan
anak-anak dan dewasa, yang telah berjalan kurang lebih dari 20 tahun berpengalaman
menjadi distributor yang telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian
nasional, terutama di sektor riil. Disamping itu komitmennya pada produk dalam negeri,
menjadikan pilar bagi kesinambungan sistem perdagangan di dalam negeri, khususnya
pada industri pakaian jadi dan industri kulit di Indonesia.

VISI DAN MISI
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Visi perusahaan adalah bagaimana menjadikan produk nasional khususnya produk pakaian
jadi dan sepatu , bisa menjadi primadona di negeri sendiri dan kesempatan bersaing di
pasar internasional. Misi perusahaan adalah bagaimana menjadikan produk ini sebagai
peluang usaha produktif bagi banyak pihak.

FASILITAS PENUNJANG

-

Gudang dengan stock pakaian dan sepatu yang memadai
Display yang cukup banyak buat kepentingan konsumen
Armada pengiriman dan jasa kurir
Ruang quality control
Ruang management dan mitra usaha yang representatif
Sistem administrasi yang akurat dan menggunakan sistem komputerisasi
Internet dan phone banking
Web site dan e-mail yang interaktif
SMS Centre

PENUTUP

Kami optimis bahwa industri pakaian jadi dan kulit di Indonesia terus berkembang khususnya
produk pakaian jadi sepatu dan sandal, karena populasi yang terus bertambah dan
kebutuhan akan produk tersebut sekarang sudah merupakan kebutuhan fashionable dan
repeatable. Meskipun persaingan produk pakaian jadi, sepatu dan sandal sangat ketat
dengan banyaknya merek, kami tetap konsisten pada konsep produk dengan kualitas bagus
namun dengan harga yang kompetitif.
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