
CV. UNIQUEINDO BUSANA LESTARI



PERSIAPAN MENUJU SOURCING MAGIC

 1. Kunjungan Expert Buyer ke Workshop bulan Oktober 2016

 2. Lokakarya Ekspor Produk Tekstil/Apparel Canada 2-3 Mei 2017

3. Nomination of Participants at the Sourcing at Magic, Las Vegas in 

2017 ~ 19 Mei 2107



4. Preparation :

Making Samples

Marketing Tools

Lookbook

Business Card

Company Profile

Website

Size List

Pricelist

Fabric swatches

Display Booth

5. Pre-Departure Workshop for SMEs Participating in International Trade Fair
3 Agustus 2017

6. Sourcing Magic 12 – 16 Agustus 2017

7. Workshop dan Training Peningkatan Kinerja dan Produktifitas UKM 8 
September 2017
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CV. Uniqueindo Busana Lestari 

atau bisa dikenal dengan UNIQUE Indonesia

adalah sebuah brand pakaian wanita yang sudah 

berjalan

hampir selama delan tahun . Dengan 

mengedepankan kualitas material

dan jahitan higga desain tyang baik menjadikan 

Unique Indonesia tampil lebih

istimewa dengan didukung tambahan kain-kain 

khas nusantara disetiap koleksinya.

Kecintaan pendiri Unique Indonesia akan kain 

nusantara - terutama lurik dan

batik, semakin memperkuat konsep keunikan dari 

Unique Indonesia.

Dirinya meyakini bahwa setiap kain nusantara 

memiliki sejarah yang tidak hanya 

butuh di ilhami, melainkan juga harus di 

implementasikan kepada kehidupan sehari-

hari .



Dalam perjalanannya, Unique Indonesia ingin 

mempersembahkan sebuah produk 

yang dapat dinikmati lebih luas lagi oleh 

wanita secara umum baik yang berhijab

maupun tidak berhijab dengan cita rasa yang 

lebih modern sehingga dapat diterima 

di dunia Internasional.

Saat ini, Unique Indonesia bekerjasama 

dengan banyak pihak seperti home industry

yang berada di Bandung.  Seta pabrik skala 

kecil yang sedang meberdayakan tenaga

kerja sekitarnya terutama wanita dalam 

melakukan proses produksinya dalam

rangka mewujudkan cita-citanya menjadi 

perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa .
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Manfaat Program TPSA

 1. Proyek TPSA tidak hanya membantu UKM mengikuti expo skala 

internasional saja tetapi juga melakukan pendampingan mulai dari 

pengenalan pasar Canada, produk dan tata cara ekspor.

 2. Mengikuti Program TPSA menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi 

perusahaan yang pada akhirnya membentuk rasa tanggung jawab yang lebih 

untuk terus melakukan perubahan-perubahan positif pada banyak aspek baik 

produk, pelayanan, pemasaran dll.

 3. Mengikuti program TPSA dan mengikuti Sourcing Magic dengan melibatkan 

40 negara sangat membuka wawasan dan membuka peluang-peluang baru.



Harapan untuk TPSA :

 1. Planning lebih matang dalam pendampingan agar hasil lebih maksimal.

 2. Memberi kesempatan lebih banyak lagi UKM yg dipimpin oleh wanita untuk 

mengikuti program.

 3. Mengetahui lebih detail kekurangan dan kelebihan UKM sehingga lebih 

tepat dalam melakukan pendampingan.

 4. Melakukan expo langsung di Canada/bertemu buyer Canada secara 

langsung untuk lebih memahami kebutuhan yang tepat.

 5. Memberikan kemudahan dalam proses pengiriman sample/marketing 

material ke lokasi expo.

 6. TPSA diharapkan mampu mendorong terjadinya realisasi ekspor ke Canada.


