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cari. Untuk Informasi lebih Lanjut, Anda bisa langsung hubungi kami di SMS, Whatsapp : 082331664567."

Pusat Grosir Payung Lipat Golf Promosi Murah
adminutama January 1, 2017 Review Edit
Pusat Grosir Payung Lipat Golf Promosi Murah – Tidak banyak yang mengetahui bahwa payung
selain digunakan untuk melindungi diri dari panas terik matahari dan hujan, juga digunakan untuk sarana
promosi. Mungkin hanya sebagian yang tahu dan itupun hanya sekedar tahu.
Agar bisa menjadi sarana promosi, payung terlebih dahulu disablon dengan nama bisnis Anda. Sablon
biasanya cukup di ke empat sisi payung saja, tidak perlu keseluruhan sisi payung. Nanti jadi over
promotion. Kurang terlihat bagus.

Beberapa Jenis Payung yang Biasa dipakai sebagai Sarana Promosi
Mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan jenis-jenis payung, hanya sekedar menggunakannya sesuai
fungsinya. Namun ternyata payung terdiri dari beberapa jenis diantaranya : (1) Payung Golf (2) Payung
Lipat (3) Payung Handle J dan (4) Payung Salur.
Di sini saya coba uraikan satu per satu :
1. Payung Golf
Payung golf adalah payung yang berukuran paling besar diantara semua jenis payung lainnya.
Payung golf yang biasa dijual memiliki diameter 110 cm. Payung yang paling kokoh dan kuat.
Pernahkah Anda melihat penjual cilok yang menggunakan payung agar tidak kepanasan? Kalau di
Surabaya, banyak yang menggunakan payung golf. Lumayan lah agar tidak kepanasan saat
melayani pembeli di sekolahan-sekolahan.
Payung jenis ini juga paling banyak dipesan oleh perusahaan besar. Kenapa? Karena sangat tepat
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untuk menggambarkan perusahaannya tersebut. Besar, Kokoh dan Kuat. Itu sih bisa-bisanya saya
saja mengartikan. Hehe.
2. Payung Lipat
Payung lipat merupakan payung yang paling simpel jika dibandingkan dengan payung jenis lainnya.
Karena tentu bisa dilipat dan dengan begitu sangat mudah untuk membawanya. Payung lipat juga
bisa dimasukkan ke dalam tas karena saking kecilnya ukuran payung tersebut.
Untuk souvenir, payung lipat adalah primadona di kelasnya. Payung lipat adalah yang paling banyak
peminatnya. Selain dari segi harga yang lumayan murah dan karena ukurannya yang kecil dan
simpel itu membuat payung jenis ini menjadi pilihan utama dalam pembuatan souvenir payung.
3. Payung Handle J
Payung handle J adalah payung yang memiliki handle atau gagang payung yang membentuk huruf J.
Itulah mengapa disebut payung handle J. Mungkin bagi sebagian informasi tentang payung handle J
tidak penting, memang begitu. Hahaha bercanda. Saya hanya berusaha menginformasikan
mengenai payung karena kebetulan berjualan payung.
Payung handle J di tempat saya ada beberapa jenis, bisa yang polos, transparan ataupun bermotif
karakter seperti motif angry bird, frozen, micky mouse, dan princess.
Untuk payung handle J transparan biasanya banyak dipakai untuk souvenir pernikahan karena
modelnya cantik dan cocok untuk souvenir pernikahan. Sedangkan untuk yang bermotif karakter
kartun sangat cocok untuk souvenir ulang tahun anak. Bisa juga untuk souvenir kelahiran atau yang
lainnya.
4. Payung Salur
Payung salur adalah payung yang memiliki 2 warna dasar. Yang paling sering terlihat dipakai orang
adalah warna merah putih dan biru putih. Tanpa sablon pun payung ini sudah terlihat bagus dengan 2
warna berbeda. Tapi jika ingin digunakan untuk payung promosi sebaiknya disablon terlebih dahulu.
Payung jenis ini juga banyak peminatnya loh.
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Payung Sebagai Souvenir
Saat ini payung sangat banyak digunakan sebagai souvenir. Berikut ini adalah listnya :
Payung untuk Souvenir Ulang Tahun Anak (payung handle j karakter)
Payung untuk Souvenir acara Kelahiran Anak (payung lipat custom)
Payung untuk Souvenir Pernikahan (payung golf dan payung handle j transparan)
Payung untuk Souvenir Reunian (payung golf, payung lipat sablon)
Payung untuk Hadiah Lomba atau event kantor (semua jenis payung)
Payung Promosi Perusahaan (semua jenis payung)
Payung untuk Souvenir mengenang Almarhum 1000 hari (payung salur)
Dan lainnya.
Sangat banyak sekali kegunaan payung sebagai souvenir berbagai macam acara.
Bisnis Payung
Nah untuk tema ini masih sedikit orang yang melirik padahal untungnya juga lumayan loh.
Untuk berbisnis, payung bisa dijual secara eceran. Namun tentu sebelum itu harus membeli terlebih
dahulu secara partai atau grosiran agar mendapatkan harga yang bagus.

Pebisnis payung juga bisa untuk menyuplai percetakan yang melayani pembuatan payung promosi.
Biasanya dipakai untuk merchandise perusahaan.
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Informasi Penjual Payung Murah Grosiran
Kalau ingin membeli payung secara partai, sebaiknya membeli kepada Pusat Grosir Payung Murah
karena tentu harganya yang terjangkau dan bisa melayani pembelian dalam jumlah yang sangat besar.
Melayani pembelian secara grosir payung lipat, payung golf, payung handle j, maupun payung salur. Baik
polosan maupun sablon. Untuk harga sudah tidak perlu diragukan lagi. Murah dan terjangkau.

Kenapa harus membeli di https://pabrikpayungpromosi.blogspot.co.id?

Karena banyak sekali keuntungan yang akan Anda dapatkan seperti :
Harga Murah (tentu)
Dikerjakan oleh ahli dibidangnya
Lokasi strategis sehingga ongkirpun menjadi lebih murah
Berpengalaman memenuhi kebutuhan payung promosi berbagai perusahaan seperti Pertamina,
Trakindo Utama, Koperasi Indonesia. Menyediakan kebutuhan souvenir dr Maharani Skin Care
Indonesia, Finna Food. Membuat souvenir kelahiran, souvenir perusahaan travel haji dan umroh,
souvenir reuni, wisuda, yudisium dan banyak lagi lainnya. Silahkan cek ke website kami.
Pelayanan yang Sopan dan Ramah
Memenuhi kebutuhan konsumen dengan sepenuh hati
Ready berbagai jenis payung yang bisa Anda pesan kapan saja

Masih bingung mencari pabrik payung promosi? Cukup kunjungi website kami dan Anda akan dilayani
untuk pembuatan payung promosi atau souvenir lainnya.
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Kontak Pabrik Payung Promosi
Untuk proses pemesanan payung dalam jumlah banyak atau grosiran bisa menghubungi kami via

Telepon – SMS – WA
0851.0240.3315
Siap melayani kebutuhan Anda.
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