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RHINO IND O NE S IA
5 t h ANN IVE RSARY
sudah mulai didistribusikan untuk kebutuhan pasar di United Kingdom, England.
Semua pencapaian itu tidak serta
merta didapatkan dengan mudah, ada keringat, kerja keras, dan semangat untuk
terus tumbuh bersama mencapai impian
yang lebih besar. 5 tahun memang terbilang umur yang baru seumur jagung, tapi
bagi Rhino hal ini merupakan bentuk
komitmen untuk terus berinovasi menghadirkan solusi-solusi terbaik bagi para
mitra dan pelanggan setianya.
Perjalanan Rhino dimulai sekitar 5
tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015.
Semua berawal dari sebuah visi untuk
menghadirkan solusi dan inovasi khususnya di bidang sablon digital. 5 tahun telah
dilewati, mengawali perjalanan dengan
langkah kecil penuh keyakinan hingga
menjadi terbentuk sebuah fondasi yang
kokoh.
Rhino berawal dari sebuah bisnis kecil
hingga selama perjalanan 5 tahun ini telah
memiliki lebih dari 20 distributor yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
bahkan produk Rhinotec saat ini

Harapan kami semua di umur yang
ke-5 ini, Rhino Indonesia dapat terus hadir
memberikan warna yang berbeda pada
industri sablon digital di Indonesia dan
selalu mampu menghadirkan inovasi
terbaru untuk menunjang kebutuhan para
mitra. Tentunya semua pencapaian ini
tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak yang selalu setia
berada di sisi Rhino, untuk itu keluarga
besar Rhino Indonesia saya mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas
support dan bantuan kalian selama ini.

KIN I HADI R R HI NO AP P
UNTUK MEMBUATMU
LEBIH DEKAT DENGAN RHINO

Rhinovers! Dalam rangka ulang tahun
Rhino yang ke-5 ini kami menghadirkan
sebuah kemudahan baru bagi kalian untuk
lebih dekat denga Rhino, yaitu RHINO
APP.

Aplikasi ini dapat memudahkan
kalian semua untuk melihat produk-produk apa saja yang tersedia, melihat info
promo, newsletter, serta lokasi terdekat
distributor resmi Rhino. Tidak hanya itu,
aplikasi Rhino ini juga memberikan keuntungan pada pengguna untuk bisa mengumpulkan poin dari setiap transaksi pembeloian produk Rhino yang dilakukan.
Poin-poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan beragam hadiah menarik yang
sudah disediakan.

Bagi kalian yang melakukan download
dan register di bulan Februari 2020 ini, 100
orang pendaftar pertama akan otomatis
mendapatkan 10.000 poin reward, serta 10
orang yang beruntung akan berkesempatan memenangkan mesin press Rhinotec,
Rhinotools package, dan Rhino Giftbox.
Yuk segera download dan daftar sekarang untuk cari tahu keuntungan lainnya
yang bisa kalian dapatkan. Kalian juga bisa
langsung cek Instagram @rhinoindonesia
ya.

R H INO F L E X JAD I
O F F ICIAL S P O N SO R
AR E MA FC
kebutuhan nameset pada jersey resmi pra
musim 2020,jadi semua jersey yang digunakan maupun dijual secara resmi oleh
Arema FC sudah menggunakan bahan
Rhinoflex kualitas terbaik.

Bahan polyflex pada dunia olahraga
memang sudah cukup populer nih Rhinovers. Baju jersey untuk kegiatan olahraga futsal, sepakbola, basket, voli, badminton, dan lain-lain sering kali menggunakan
bahan polyflex pada bagian nama dan
nomer punggung pemain.
Tentu saja para atlet harus menggunakan produk-produk pilihan terbaik
untuk menunjang performanya di lapangan. Nah, bahan polyflex dari Rhinoflex
memang sudah sangat terkenal dengan
kualitasnya, sehingga banyak sekali brand
maupun team-team berkelas din Indonesia
memilih Rhinoflex sebagai partner. Kali ini
Rhinoflex mendapat kepercayaan untuk
menjadi sponsor resmi dari klub sepak
bola kebanggaan kota Malang yaitu Arema
FC. Rhino dipercaya untuk memenuhi

Menggunakan material khusus yang
terbaik di kelasnya, Rhino memastikan
para pemain selalu mendapatkan kualitas
terbaik agar mampu memberikan performa terbaik saat berlaga di lapangan. Rhino
bersedia menjadi sponsor team Arema FC
karena reputasi yang dimiliki oleh team
sepak bola Indonesia ini, sekaligus menjadi
ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahan polyflex kualitas terbaik
yang cocok digunakan untuk kebutuhan
custom apapun. Sebelumnya Rhinoflex
juga telah menjadi sponsor team sepak
bola Persib Bandung pada tahun 2017, dan
saat ini menjadi sponsor untuk tim Futsal
Nasional Cosmo.
Nah, Rhinovers! pengalaman ini merupakan sebuah kebanggan dan pencapaian
yang cukup membanggakan bagi Rhino
Indonesia. Selain dipercaya oleh team
sepak bola nasional, Rhino juga berkesempatan memperkenalkan bahan Rhinoflex
yang memiliki kualitas terbaik pada masyarakat luas. Untuk performa terbaik, pastikan bahan polyflex yang digunakan
memiliki kualitas terbaik ya. Always Think
Quality!

BAHAN R HI NO F L E X
M U LT I C O L O R
CHAM E L E O N T E R BAR U
Rhinovers! mengawali tahun baru
2020 ini, Rhino kembali menghadirkan
inovasi terbaru melaluI produk Rhinoflex
kualitas terbaiknya. Menghadapi tren fashion dan warna yang semakin berkembang,
Rhino pastinya ingin selalu membantu
para mitra dan pelanggannya untuk bisa
memberikan value lebih terhadap produk
yang ditawarkan, untuk itu hadirlah salah
satu jenis bahan Rhinoflex terbaru dengan
kualitas yang sudah tidak perlu diragukan
lagi pastinya. Kira-kira bahan Rhinoflex
apa ya? Let’s find out!

Bahan Rhinoflex Chameleon adalah
produk terbaru yang dihadirkan Rhino
untuk membantu para pengusaha custom
produk berinovasi mengikuti perkembangan tren nih. Bahan ini memiliki teksture
yang agak timbul dan memiliki warna seperti porcelain yang menghasilkan warna
bias antara 2 perpaduan warna.

Contohnya, jika dilihat dari sisi kiri
terlihat seperti warna merah, namun saat
dilihat dari sisi lainnya warna yang dihasilkan menjadi oranye. Rhinoflex Chamelon
ini hadi dalam 2 pilihan warna, yaitu biru
dan pink. Warna-warna ini sangat cocok
digunakan pada produk-produk fashion
wanita kekinian dan anak-anak, seperti
kaos, topi, maupun sepatu.
Pastinya akan memberikan nilai lebih
pada produk yang kalian tawarkan dan
memberikan kesan berkelas pada produk
fasjion-mu. Nah, Rhinovers! gimana sudah
cobain bahan Rhinoflex terbaru ini belum?
Bahan Rhinoflex Chameleon sudah tersedia di store Rhino terdekat di kotamu ya.
Dalam memilih bahan polyflex untuk
bisnis custom-mu, pastikan selalu pilih
kualitas terbaik ya. Always #ThinkQuality
for your business.

REVIE W ME S I N P R E S S
RH INOT E C R TC 0 3

Nah, memulai tahun yang baru ini
Rhino juga menyiapkan banyak sekali produk-produk terbaru loh. Mulai dari mesin
Rhinotec, bahan Rhinoflex, dan berbagai
produk lainnya. Kali ini Rhino baru saja
mengeluarkan mesin terbaru dari rangkaian mesin press Rhinotec nih. Kira-kira
seperti apa ya keunikan dari mesin terbaru
ini? Let’s find out!

Selain itu, mesin ini memiliki 2 bidang
dengan ukuran kerja masing-masing
40x50 cm atau berbentuk portrait, dan
sudah dilengkapi dengan tombol emergency stop, yang langsung mematikan seluruh
sistem apabila terjadi kesalahan maupun
kendala, serta tombol pengaturan press
secara manual.
Mesin press Rhinotec RTC 03 adalah
mesin press terbaru dari rangkaian mesin
Rhinotec yang sudah terkenal akan kualitasnya. Mesin ini merupakan mesin press
double slide dengan sistem pneumatic,
sehingga dapat terbuka secara otomatis
saat proses press selesai. Mesin ini juga
dilengkapi dengan kompresor, yang berfungsi untuk membantu menaikkan heater
agar permukaan mesin dapat memberikan
tekanan yang kuat saat proses press berlangsung.

Kalian juga bisa melihat pengaturan
suhu pada bagian layar, serta terdapat
mode counter untuk menghitung berapa
banyak produksi yang sudah dilakukan,
counter akan otomatis me-reset kembali ke
0 apabila mesin dimatikan. Terdapat lemari
kecil di bagian bawah untuk kalian menyimpan kompresor agar tidak mengganggu
jalannya proses produksi yang dilakukan.

Nah, Rhinovers! dengan bantuan
mesin press Rhinotec RTC 03 ini pekerjaan
kalian pasti akan jauh lebih cepat dan
mudah, karena memiliki 2 bidang kerja
dengan ukuran yang sama. Fitur-fitur
canggih lainnya juga membantu memudahkan kalian dalam melakukan proses
produksi. Jadi saat memilih mesin press
untuk menunjang bisnismu, pastikan
selalu pilih mesin yang menawarkan kualitas terpercaya, dengan harga yang terjangkau ya Rhinovers.
Ingat tidak semua mesin mahal menjamin kualitas, begitupun sebaliknya, kalian
tidak mau kan mesin yang kalian gunakan sudah rusak setelah sat u kali pakai saja? Rhinotec – Best Price. Trusted Quality.

REVIEW R HI NO E VE N T
JAN UARY 2 0 20

Mengawali perjalanan di bulan Januari, Rhino mengadakan Rhino Creative
Class pertama tahun ini di tanggal 18 Januari 2020. Dengan mengusung tema belajar
sablon polyflex, para peserta yang hadir
sangat antusias belajar mengenai industri
sablon digital, serta mencoba langsung
keseluruhan proses hingga selesai.

Melanjutkan perjalanan di bulan Januari, pada tanggal 30 Januari 2020 Rhino

mengadakan workshop “Now Everyone
Can Custom” Goes to school bersama
SMKN 47 dan 67, Jakarta Timur. Para
peserta yang terdiri dari siswa dan siswi
kelas 10 dipersiapkan untuk menghadapi
dunia usaha yang penuh dengan kreativitas. SIswa-siswi jurusan desain ini juga
mencoba membuat desain mereka untuk
diaplikasikan pada kaos yang sudah disediakan. Mereka sangat antusias menerima
informasi yang diberikan oleh Team Rhino
Indonesia
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