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TENTANG PT. VENAMON 

• Didirikan oleh Bapak Hony Setiadi (Alm) pada ahun 1976

• Diteruskan oleh Pak Eric, Lenny, dan Henny Setiadi pada tahun 2005

• Sejak awal berdirinya, memproduksi sepatu untuk para tentara, polisi dan petugas negara

• Saat ini memproduksi sepatu dan sendal outdoor dengan dua tipe konstruksi sepatu: 
cementing dan direct vulcanization

• Kapasitas produksi setiap tahun sekitar 1 juta pasang

• Jumlah pekerja 300-650 orang

• Sertifikasi ISO 9001:2008 di tahun 2011 dan upgrade ke ISO 9001:2015 di tahun 2018      
Badan Sertifikasi: SGS

• Mulai menerapkan prinsip lean manufacturing tahun 2013
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TPSA  

• Venamon sebagai penerima manfaat project TPSA - 2 thn

▪ Market research untuk pasar Canada 

▪ Mengikuti 2 kali Tradeshow - MAGIC SHOW in Las Vegas

▪ Asistensi langkah2 untuk eksport ke Canada

▪ Konsultasi dari pakar sepatu

▪ Buyer’s visit after Tradeshow 



Persiapan Tradeshow

• Komitmen perusahaan

• Menyusun time line menuju tradeshow

• Perhitungan biaya

• Mempelajari tentang profile trade show dan tipe buyer yang 

akan hadir

• Kecocokan antara jenis dan lokasi pameran dengan produk

• Brainstorm dan persiapan menentukan product development

• Line List dan Price List (FOB Tanjung Priok)

• Mengirim email kepada potential buyer atau data base buyer 

sebelumnya bahwa kita akan ikut trade show 

• Commercial invoice



Persiapan Tradeshow

• Item2 yang disiapkan

• Products

• Kartu Nama international – English, informative, mudah dibaca

• Brosur singkat satu halaman lengkap dengan no contact, email, 

yang bisa dihubungi, website

• Company Profile termasuk pengalaman mengikuti pameran dalam

dan luar negeri

• Line list 

• Notes

• Sales Order dan Sample Order Form

• Alat2 penunjang produk dan booth (ATK)

• Optional: Poster, Giveaway

• Pakaian adat/ nasional seperti Batik, 



Contoh Line List 



Saat di Tradeshow

• Be Present 

• Be Welcoming

• Presenting the products and company story 

• PENTING: Notes Taking dari pengunjung

• Nego Harga – Range Harga

• Menampilkan sesuatu (keunggulan) yang lain daripada

harga murah

• Senyum, penampilan diri yang rapi, bersih dan wangi

• Suasana booth yang rapi, bersih dan unik

• Booth tidak boleh kosong tanpa ada yang menunggu



Setelah Tradeshow

• Dokumentasi semua kartu nama pengunjung

• Jawab Email dan pertanyaan secepatnya

• Thank you email kepada setiap pengunjung dan

reminder2

• Konfirmasi buyer mengenai Fitting, packaging 



Overview Pasar/ Produk North Amerika

Comfortable, Lightweight, 

Functional 
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Key Take away dari Pengalaman

Tradeshow 

• Exposure di pasar North America

• Analisa kompetisi kita di pasar North America

• Export market cocok untuk karakter Venamon – komitmen terhadap

kualitas dan pengembangan produk yang relevan

• Membangun rasa percaya diri bahwa kita mampu berada dalam

pasar eksport

• Sebagai pecutan dan penyemangat buat kami untuk terus

mengembangkan produk kita yang dapat diterima di pasar Exsport
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