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Perencanaan Pameran Kopi 

• Memahami jenis dan segmen pasar dari Pameran Perdagangan

Kopi Internasional

• Tetapkan Tujuan dan Target

• Pengetahuan yang cukup tentang produk kopi, origin, proses, rasa 

dan aroma, varietas, masa panen, kapasitas produksi, cerita

perusahaan

• Perhitungan biaya dan sharing costs

• Memilih wakil perusahaan yang kompeten untuk ikut pameran

• Persiapan logistic; alat cupping, pakaian adat; souvenir/ aksesoris

budaya; ATK, buku catatan; perkiraan cuaca; waktu istirahat

sebelum acara 

• Estimasi jumlah sample untuk dibagikan

• Roasted sample untuk cupping



Perencanaan Pameran

• Persyaratan Visa 

• Undangan dari Atase Perdangangan RI di 

negara tempat pameran

• Undangan dari penyelenggara untuk applikasi

visa 

• Asuransi perjalanan

• Memilih booth yang cocok termasuk luas, akses

berbagi dengan siapa

• Pemesanan akomodasi dan tiket penerbangan

• Membuat rencana/ jadwal kegiatan



Roasted Sample 

• Berapa jenis sampel yang akan dibawa? 

• Berapa banyak untuk di roasted

• Memilih roasted profile sesuai dengan target pasar

• Kualifikasi pelaku roaster dan dimana?  

• Jika di-roasting di luar negeri pastikan pengiriman jauh jauh
hari ( Invoice – SAMPLE; not for SALE)

• Jika sample untuk roasting dikirim ke luar negeri, pastikan
dibungkus ganda/ lapis dengan plastic bubble (plastik
gelembung)

• Semua sample yang akan di roasting harus mewakili rata rata
produksi

• Semua defects harus dipisahkan dari sample yang akan dikirim
(zero defects) 



Roasted Sample 

• Kantong sample harus terturtup kokoh dan pembuka

kantong sample JANGAN di staples/ jangan di cekrek

pakai logam penjepit. 

• Kantong yang dipakai harus cocok untuk kantong

makanan (food grader bags)

• Seluruh sample harus dibubuhkan dengan identitas label 

yang jelas seperti nama produsen, origin, masa panen, 

jenis proses, varietas, wilayah kebun, ketinggian

• tinformasi kontak, seperti nama, email, HP/ Whatsapp, 

website. 

• Identitas sample harus di ketik JANGAN TULIS TANGAN



PELATIHAN YANG INTENSIP



Dari hal besar sampai ke yang Detail



PERSIAPAN MATERI

PROMOSI



KARTU NAMA



Diskrifsi Perusahaan dan Produk Kopi



Pembuatan Website Perusahaan



Menyebar Informasi



Lengkap dengan keterangan

Mutu harus sama dengan barang

pengiriman sampel ke buyer 

DISPLA SAMPEL



Peralatan

Pakaian seragam



HARI   H



BRIEFING



Membangun Stand/ Booth





Membagi Tugas di booth 



Perlengkapan Ready Cupping 



Booth Selesai Dibangun



SIAP & SEMANGAT UTK MULAI





MERAYU

PEMBELI







TUKAR 

KARTU 

NAMA



PERSIAPAN 

CUPPING



CUPPING



BUYER MEMILIH



PAT KU TEKEN





KANADA







KUNCI



GURU YANG 

TEPAT



Tim Yang Kompak



Displin



SERAGAM & SERAGAM





SEMOGA BERLANJUT

BERIZIN


