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VARIAN WARNA TERBARU DARI
BAHAN RHINOFLEX
Hi Rhinovers! Di bulan Oktober ini
Rhino kembali menghadirkan inovasi terbaru
nih, melalui produk Rhinoflex-nya. Rhino
baru saja menambahkan warna terbaru yang
kekinian yaitu warna ROSE GOLD loh. Warna
rose gold ini tersedia untuk jenis Rhinoflex
PU dan Foil ya.
Sentuhan warna yang lembut dan
feminine ini pastinya akan menambah
keunikan pada produk-produk yang dihasilkan, khususnya untuk para wanita. Bahan
Rhinoflex yang ditawarkan Rhino memiliki
varian ragam jenis dan warna terlengkap loh.
Dengan kualitas terbaik yang ditawarkan,
kalian bisa berkreasi sesuka hati.

MENGENAL 3 JENIS MATA PISAU
MESIN CUTTING RHINOTEC
RC XA-SERIES
Hi Rhinovers! Mesin cutting dan mata
pisau merupakan elemen yang tidak dapat
dipisahkan. Apa jadinya apabila mesin cutting yang kalian punya, tidak memiliki mata
pisau? Mesin tidak akan bisa melakukan
tugasnya untuk membantu proses produksi
pastinya. Mata pisau cutting memiliki kemiringan sudut yang berbeda-beda. Perbedaan
sudut ini juga menentukan kegunaan dari
masing-masing mata pisau itu sendiri. Terdapat 3 jenis mata pisau yang digunakan
pada mesin cutting Rhinotec, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat.

Kemiringan sudut pada mata pisau
mesin cutting perlu disesuaikan untuk jenis
bahan yang berbeda. Apabila bahan yang
akan cutting terbilang tipis dan tidak memerlukan banyak tekanan, mata pisau
dengan sudut 60 derajat atau 45 derajat bisa
digunakan untuk memoting material seperti
polyflex PU, PVC, Foil, dan material dengan
ketebalan medium lainnya. Sementara untuk
bahan yang lebih tebal, akan lebih maksimal
apabila menggunakan mata pisau dengan
sudut 30 derajat. Dengan sudut ketajaman
30 derajat, maka akan memudahkan pisau
memotong hingga bagian dasar bahan, sehingga hasilnya ter-cutting dengan sempurna.
Biasanya digunakan untuk material seperrti
polyflex flock, glitter, silicone, dan sandblast.

Mata pisau dengan
sudut 300 ditandai
dengan warna biru
Mata pisau dengan
sudut 450 ditandai
dengan warna merah

A pa yang membedakan
ketiga jenis mata pisau ini?
Seperti yang kalian ketahui bahwa
jenis bahan polyflex memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Nah, jenis mata pisau
cutting yang kalian gunakan untuk memotong harus sesuai, agar hasil potongan yang
dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

Mata Pisau Dengan
Sudut 600 Ditandai
Dengan Warna Kuning
Setiap pembelian mesin cutting Rhinotec kalian akan mendapatkan ketiga mata
pisau ini, sehingga dapat dengan mudah
disesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Jangan sampai salah mengenali mata
pisaunya ya, agar proses produksimu tidak
terhambat.

RAIH KEUNTUNGAN BESAR
LEWAT BISNIS CUSTOM PRODUK
Rhinovers! Jumlah usaha kecil menengah di Indonesia semakin meningkat setiap
tahunnya, salah satu jenis usaha yang mulai
berkembang adalah bisnis custom produk
nih. Dengan semakin berkembangnya
teknologi di era digital ini, beberapa pelaku
bisnis custom berhasil memanfaatkan dunia
digital untuk memasarkan produk mereka
ke berbagai area.
Salah satu faktor yang mendukung
bisnis ini dapat bertahan adalah permintaan
yang semakin tinggi setiap tahunnya. Tidak
hanya itu, mudahnya mencari bahan baku
dan mesin pendukung yang berkualitas juga
menjadi alasan yang kuat berkembangnya
bisnis ini. Dengan permintaan yang semakin
meningkat, bisnis ini bisa jadi pertimbangan
bagi kalian yang ingin membuka usaha.
Maraknya fenomena Youtuber yang sedang
booming, juga menciptakan peluang usaha
dalam bisnis produksi custom produk, yang
ditujukan bagi para penggemar setia Youtuber/influencer tersebut loh.
Banyak dari para influencer ini telah
memiliki basis penggemar, yang rela mengeluarkan uang untuk membeli produk bisa
yang dicustom sesuai dengan ciri khas influencer favorit mereka tersebut. Berikut adalah
beberapa produk yang populer dan laris
dijual di pasaran. Let’s check it out

1

T-shirt

Salah satu produk yang paling banyak
diminati hingga saat ini adalah t-shirt atau
kaos. Mulai dari band, perusahaan besar,
festival, event olahraga, bahkan berbagai
kegiatan sosial seringkali memilih t-shirt
sebagai merchandise untuk para peserta
maupun sebagai seragam acara.
Alasannya, selain dapat digunakan
untuk kegiatan sehari-hari, kaos juga merupakan media yang mampu menonjolkan
identitas suatu brand. Karena itulah, barang
yang satu ini bisa jadi pilihanmu ketika akan
memulai bisnis custom . Selain itu biaya produksi untuk custom kaos bisa dibilang cukup
terjangkau untuk para pemula.

2

Topi

Topi juga merupakan salah satu
produk yang cukup banyak diminati oleh
masyarakat. Terutama dengan kehadiran
topi dengan model snapback yang semakin
digemari oleh remaja, kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan dari bisnis fashion untuk topi.

3

4

Casing Hp

Salah satu yang cukup popular sekarang ini adalah bisnis custom casing handphone. Rata-rata hampir semua orang di
dunia ini pasti memiliki hp. Biasanya mereka
bisa memiliki lebih dari 1 casing untuk 1 buah
hp. Nah, kalian bisa coba manfaatkan peluang ini nih untuk menghasilkan pundi-pundi
keuntungan.

Tote Bag
Nah Rhinovers, gimana sudah siap
meraup keuntungan dari bisnis custom
produk ini? Meskipun memiliki pasar yang
cukup besar, bukan berarti kalian menjalankannya tanpa perencanaan ya Rhinovers.
Kalian juga perlu memahami kondisi pasar
di daerah kalian dan strategi apa yang ingin
kalian gunakan, untuk bersaing memenangkan pasar. Pastikan juga bahan baku dan
mesin yang digunakan untuk produksi dapat
menunjang jalannya bisnis kalian.

Nah, bagi para remaja pecinta musik
dan grup band, tote bag menjadi salah satu
item favorit nih untuk dimiliki. Tote bag yang
sangat berguna untuk berbagai kegiatan
sehari-hari ini bisa menjadi ladang keuntungan nih untuk kalian.

REVIEW RHINO EVENT
SEPTEMBER 2019
Mengawali perjalanan di bulan September 2019 Rhino bersama dengan Wujud
Unggul berpartisipasi dalam pameran Indonesia Grafika Expo (IGE) Yogyakarta. Acara
yang dilangsungkan mulai dari tanggal 7-10
September 2019 ini berlangsung dengan
sangat antusias di Jogja Expo Center. Para
pengunjung yang datang dapat melihat
secara langsung produk-produk unggulan
Rhino, serta melihat langsung produk hasil
jadi yang dibuat menggunakan mesin Rhinotec.

kaos custom dengan hasil desain para peserta masing-masing. Para peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan hingga
akhir sesi kelas.

Selanjutnya, di tanggal 28 September
2019 Rhino bersama Wujud Unggul kembali
menggelar acara workshop “Now Everyone
Can Custom” di kota Surabaya. Dengan mengusung tema belajar bisnis kreatif merchandise, para peserta yang hadir mendapatkan
kesempatan untuk mempelajari lebih dalam
seputar peluang bisnis merchandise.
Selanjutnya pada tanggal 14 dan 21
September 2019 Rhino kembali mengadakan
Rhino Creative Class di kantor pusat Rhino
Indonesia. Kelas kali ini terbagi dalam 2 sesi
kegiatan, sesi pertama diadakan pada tanggal 14 September, dimana para peserta
diberikan pembekalan dalam sesi sharing
mengenai bisnis sablon digital, digital marketing, dan pengenalan software desain. Sesi
ke-2 diadakan pada tanggal 21 September,
yang diisi dengan kegiatan proses produksi

Di hari yang sama Rhino berkesempatan hadir dan berbagi informasi di acara
MCM Open House 2019, di Bandung. Mengusung tema perkembangan bisnis fotokopi
di era millennial, Team Rhino berbagi informasi mengenai peluang-peluang yang
dapat dimanfaatkan para peserta di era millennial seperti sekarang ini. Acara juga
dilengkapi dengan kegiatan demo pembuatan merchandise menggunakan salah satu
produk unggulan Rhino EZ Paper.

Para peserta yang hadir dan membeli
kaos YJI mendapatkan free custom nama
maupun tulisan di booth Rhino dan Koze.

Menutup rangkaian kegiatan di bulan
September, Rhino dan Koze Indonesia ikut
serta dalam perayaan hari jantung sedunia,
yang diadakan oleh Yayasan Jantung Indonesia, di lapangan Gedung Transmedia.
Acara JAKARTA HEART BIKE 2019 diisi
dengan kegiatan bersepeda bersama dari
Gedung Transmedia. Dalam acara tersebut
turut hadir Brand Ambassador Yayasan Jantung Indonesia, Mikha Tambayong, yang
juga turut serta dalam kegiatan tersebut

Tidak hanya itu, merek juga bisa
mengikuti games dan mendapatkan merchandise gratis untuk dibawa pulang dari
Koze loh, seru kan? Stay tuned terus untuk
info terupdate seputar kegiatan Rhino ya!

CARA MERAWAT MESIN CUTTING
PLOTTER AGAR TETAP AWET
Mesin cutting merupakan salah satu alat utama yang memiliki peranan penting
dalam industri bisnis cutting stiker atau sablon polyflex. Tentu saja kita ingin agar mesin-mesin yang dimiliki selalu terjaga dan terawat dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Cara yang salah dalam merawat mesin cutting tentunya akan
menghambat kegiatan produksi yang kita kerjakan, untuk itu mari kita simak bagaimana
cara yang benar merawat dan membersihkan mesin cutting yang kita miliki.

1

Bersihkan Secara Berkala

Kita harus rajin membersihkan mesin cutting secara
berkala, agar kotoran-kotoran tidak mengganggu kinerja mesin cutting yang kita gunakan. Cukup dengan
dilap menggunakan kain bersih, sehingga debu yang
menempal tidak sampai memenuhi bagian dalam
mesin.

2

Gunakan UPS

Disarankan untuk menggunakan UPS, agar jika terjadi mati lampu secara mendadak, mesin cutting akan
tetap menyala tanpa terganggu. Matinya mesin
secara mendadak lama-kelamaan akan merusak
bagian dalam mesin cutting loh.

3

Tempatkan P isau Secara Benar

Kita harus rajin membersihkan mesin cutting secara
berkala, agar kotoran-kotoran tidak mengganggu
kinerja mesin cutting yang kita gunakan. Cukup
dengan dilap menggunakan kain bersih, sehingga
debu yang menempal tidak sampai memenuhi
bagian dalam mesin.
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Now Everyone Can
Custom : Mompreneur,
A Mom in Creative Business

Now Everyone Can
Custom with SMK 3
Pasar Minggu

Now Everyone Can
Custom with GoUKM

Pameran ALL PRINT
JIExpo Jakarta

Rhino Creative Contest

Halloween

Nah di bulan Oktober ini kita juga mau
bagi-bagi hadiah nih buat Rhinovers! Kalian
bisa menangin satu buah mesin press Rhinotec, 1 Paket RhinoTools lengkap, serta 20 pcs
kaos polos Koze loh! Caranya kaliana tinggak
buat kreasi kalian dengan tema HALLOWEEN!
menggunakan produk-produk Rhino (mulai
dari bahan Rhinoflex, Rhinotec, RhinoEZPaper, dan lain-lain).
Kreasinya dapat berupa pajangan atau dekorasi rumah, mug, tumbler, frame, tas tote,
dan masih banyak lagi (selain di kaos). Upload hasil karyamu ke Instagram pribadi dengan
hashtag #RhinoCReativeContest dan jangan lupa tag Instagram @rhinoindonesia, lalu mention 3 temanmu ya. Kirimkan hasil jadinya ke kantor Rhino Indonesia Pusat. Info lebih lanjut
cek di Instagram @rhinoindonesia ya!

