
PT. Mainest Gaya Kreatif        TPSA 



 PT. Mainest Gaya Kreatif (MGK) didirikan pada tahun 2011 di 
Jakarta, Indonesia. 

 

 Pada tahun 2015, MGK kolaborasi dengan Kepala Pabrik dari 
Italia untuk ekspansi line produksi sepatu kulit pria 
berkualitas ekspor.  

 

 Saat ini lokasi kami berada di Ciawi, Bogor, Indonesia. 

 

 Jumlah staff kami adalah 150 dengan rasio 40% wanita dan 
60% pria. 

 

 Kapasitas line produksi kami sebesar 8,000 pasang per bulan. 

 





PRODUK – PRODUK KAMI 





 Screening oleh pihak TPSA untuk menentukan eligibility 
peserta. 

 

 Beberapa hal yang dipertimbangkan adalah: 
 Komitmen perusahaan 

 Skala perusahaan: SME 

 Sustainability 

 Kesiapan ekspor perusahaan: perijinan, proses produksi 

 

 Setelah lulus dari proses screening, MGK dan TPSA 
membuat komitmen selama 2 tahun untuk support dalam 
pengembangan ekspor ke Canada dan Amerika Utara. 

 

 



 

 Tradeshow yang dipilih oleh TPSA adalah Footwear Sourcing 
at Magic Show pada Agustus 2017 dan Febuari 2018. 

 

 Dalam persiapan menuju tradeshow, pihak TPSA memberikan 
pelatihan baik dari dari segi marketing maupun produk. 
Pelatihan ini disampaikan oleh independen konsultan dari 
Canada. 

 

 Dalam pelatihan tersebut, informasi mengenai profile 
tradeshow dan tipe buyer yang akan hadir disampaikan secara 
mendetail.  

 



 Beberapa point yang didiskusikan dalam proses persiapan 
Tradeshow adalah: 

 Perhitungan biaya 

 Pemilihan PIC yang akan mewakili perusahaan 

 Brainstorm dan persiapan menentukan product development  

 Line List dan Price List (FOB Tanjung Priok) 

 Commercial Invoice 

 Marketing strategy: 

 Blast invitation letter via email untuk potential and existing buyers 
di Amerika Utara 

 Cara berkomunikasi dengan buyers 

 



• Produk yang sesuai: Sample Only 

• Kartu Nama – Standardised, 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 

• Linesheet and Pricelist  

• Notes 

• Laptop 

• Sales Order dan Sample Order Form 

• Alat2 penunjang produk dan booth (ATK) 

• Item yang menunjukkan identitas kami sebagai bangsa Indonesia, 
seperti, Batik.  

• Optional: Poster, Giveaway 



 Dokumentasi semua kartu nama pengunjung. 

 

 Jawab Email dan pertanyaan secepatnya. 

 

 Thank you email kepada setiap pengunjung. 

 

 Follow up mengenai sample request, purchase order, dll. 

 

 Mengundang potential buyers untuk factory visit. 



 

 





Keep it casual 

 

Persistent in following up buyers 

 

Know your buyers 

 

Show your competitive advantage 

 
Never give up! 

 




