


TUNAS CLOTHING merupakan home industri 
yang bergerak dalam pembuatan pakaian 
siap pakai. Seperti kaos distro, kemeja (kerja) 
pegawai,  hoodie (sweeter), jaket, kostum 
futsal, topi, dan jasa sablon manual. Tentunya, 
menggunakan bahan yang berkualitas, 
tahan lama (awet). Sekadar informasi, kami 
kerap menggunakan bahan berkualitas 
dengan harga yang cukup bersahabat 

“Make Your Dream Fashion To Us”. Ya, 
moto ini adalah impian dan tanggung jawab 
kami untuk memberikan rasa kepuasaan 
dalam setiap produksi orderan anda. 
Tentunya untuk membangun kerjasama 
secara berkelanjutan serta membangun 
trust disetiap proses pelayanannya.

Tentang Kami

Tunas Clothing
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Tunas Clothing memulai perannya 
di bidang clothing melalui online. 
Setelah mengalami kemajuan yang 
cukup pesat, Tunas Clothing mulai 
membuka toko offlinenya di wilayah 
Bekasi. Beberapa pelanggannya 
berasal dari pribadi, komunitas, hingga 
korporat. Bersyukur, hingga saat ini, 
home industri ini tetap eksis dalam 
merealisasikan mimpi-mimpi dari 
pelanggannya dalam bidang clothing.

Selama menjalankan usaha ini, Tunas 
Clothing telah mampu membangun 
reputasi yang baik serta menjadi bagian 
dari keseharian dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat di tanah air. 
Misalnya, Tunas Clothing juga pernah 
memberikan sumbangsihnya terhadap 
kegiatan sosial Kampung Damai Center 
di wilayah Bekasi, juga berkontribusi 
dalam kegiatan 17 Agustus yang 
diselenggarakan oleh Pemuda Karang 
Taruna Kaliabang Tengah Bekasi 
Utara, Serta melakukan kampanye 
hijau dalam bentuk kaos untuk “Rajin 
Membaca dan Cinta Lingkungan”. 

Tak hanya itu, Tunas Clothing juga 
sempat mengikuti kegiatan Digital 
Marketing bersama UKM Bekasi yang 
bertempat disalah satu cafe di wilayah 
Kalimalang Bekasi.

Dengan kenyataan diatas, sejatinya 
kami siap melayani pesanan/order 
konveksi (jasa pembuatan) dan 
mengerjakan produksi untuk beraneka 
macam konveksi kaos, konveksi polo 
tshirt, konveksi jaket, konveksi kemeja, 
konveksi hoodie, konveksi topi dan 
lainnya.

 y Kaos

 y Polo 

 y Kemeja

 y Rompi

 y Jaket

 y Tote Bag

 y Bendera

 y Topi

 y Brosur

 y Poster

 y Kartu Nama

 y ID Card

 y Surat Suara Pilkada

 y Kop Surat

 y Kalender
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Alasan Memilih Tunas Clothing?
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Lokasi workshop dan 
toko offline Tetap

Mutu dan Kualitas produk 
lebih diunggulkan

Pemesanan Mudah. Bisa melalui 
email, telp, WA, YM atau datang 
langsung ke Toko (workshop)

Berpengalaman dalam 
melayani pelanggan pribadi, 
komunitas, hingga korporat

Manajemen yang 
profesional dan 
Bertanggung Jawab



 f Tepat Harga
 f Tepat Mutu / Kualitas
 f Tepat Tempat
 f Tepat Waktu
 f Tepat Jumlah
 f Tepat Pembayaran

Dalam pelaksanaan proses 
kerja pengadaan barang  
konveksi, Tunas Cloting 
memegang komitmen yang 
kami tekankan pada aspek:
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 f Kemudahan proses 
kontrol dan transparansi

 f Memperoleh harga yang 
murah tapi tidak murahan

 f Memaksimalkan sistem 
komunikasi melalui email, 
sms, Whats App, BBM.

Untuk memenuhi proses 
tersebut TUNAS CLOTHING 
mengembangkan pengadaan 
barang dan jasa berbasis Internet 
dengan mengedepankan hal-hal 
antara lain:



Produk Tunas Clothing
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T-Shirt

Hoodie Seragam 
Olahraga

Kaos Partai Seragam Sekolah

Kemeja Rompi Polo
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Brosur - Poster - Kartu Nama - ID  Card - Surat Suara Pilkada - Kop Surat - Kalender  - Pin

Jersey

Kaos Full Print Kemeja PDL
Kanding Biasa

Topi Tote Bag

Jaket Jaket PDL Jas Almamater




