MARET 2020

ISSUE #38

WORRY F R E E P R O G R AM
GARANSI TAK TERBATAS UNTUK
SEMUA BAGIAN MESIN CUTTING -MU

Rhino Worry-Free Program merupakan program garansi untuk semua produk
consumable dari mesin cutting Rhinotec
RC. Jadi, setiap kelengkapan consumable
mesin cutting seperti mata pisau, blade
holder, cutting base, dan lain-lain akan
diganti apabila sudah tidak berfungsi
dengan baik. Nah, untuk mengikuti program ini, mesin cutting Rhinotec kalian
harus berumur minimal 1 bulan sejak
tanggal pembelian ya, dan berlaku untuk
mesin Rhinotec RC jenis RC x, xa, dan sa
series.
Hi Rhinovers! mesin cutting pastinya
menjadi salah satu alat yang menjadi andalan dalam melakukan bisnis sablon digital.
Sebisa mungkin pasti kalian akan menjaga
performa dari mesin cutting kalian kan?
Bagian-bagian pada mesin cutting sebisa
mungkin harus tetap terjaga, agar dapat
terus membantu proses produksimu
dengan baik. Nah, untuk memastikan produksimu tidak terhambat karena permasalahan yang mungkin mucul pada mesin
cutting, Rhino memberikan solusi baru
bagi kalian semua. Apa ya kira-kira?

Selain itu, kalian diwajibkan melakukan pembelian produk Rhinoflex dengan
nominal tertentu selama 1 bulan terakhir.
Terdapat 3 tingkatan yang ditawarkan oleh
program worry-free ini, Tier 1 kalian akan
mendapatkan penggantian cutter blade,
blade holder, axis steel, cutting base, dan
unlimited access ke Rhino Explore,
dengan ketentuan maksimal penukaran 3
item per bulannya. Tier 2, kalian akan
mendapatkan penggantian cutter blade,
cutting base , dan blade holder, dengan
batas maksimal penukaran 2 item per
bulan.

Tier 3, kalian akan mendapatkan penggantian cutter blade dam cutting base, dengan
batas maksimal penukaran 1 item per
bulannya. Cara untuk mengikuti program
ini adalah dengan menghubungi Hotline
Rhino Care di nomer 0811166673, dan
melampirkan data yang diperlukan.
Setelah itu, Team Rhino akan memeriksa

dan memvalidasi data yang sudah diberikan, apabila sudah cocok, maka item consumable yang kalian claim akan segera
dikirimkan. Nah, mudah banget kan caranya? Kalian tidak perlu khawatir apabila
pisau cutting kalian tumpul atau bagian
lainnnya rusak, karena we got you covered!

MES IN PRE S S R HI NOT EC
GENE RAS I T E R BAR U
Rhinovers mungkin sudah tidak asing
lagi dengan mesin press unggulan Rhinotec RTP 01, 02, dan 03. Di tahun ini, ketiga
mesin press Rhinotec ini juga diberikan
sentuhan baru agar lebih mempermudah
proses produksi kalian.

Mesin press Rhinotec RTP 02 generasi
terbaru saat ini sudah dilengkapi dengan
sliding drawer, yang dapat mempermudah
proses press kalian, jadi tidak perlu khawatir bagian tangan menyentuh dinding
atas mesin press ya.
Rhinotec RTP 01 saat ini sudah
memiliki desain yang lebih compact,
dengan area kerja yang sama seperti sebelumnya

Sedangkan mesin press Rhinotec RTP
03 dengan ukuran 40x60cm sekarang hadir
dalam bentuk portrait nih, supaya kalian
semakin mudah saat melakukan produksi
kaos hingga ke bagian bawah.
Fitur baru yang ditambahkan pada
mesin press Rhinotec RTP beguna untuk
memberikan kemudahan bagi para pelaku
bisnis sablon digital. Mesin press Rhinotec
RTP generas terbaru juga sudah tersedia di
store terdekat di area-mu loh.

M ERAYAK AN
HAR I VAL E N T I N E
DENGAN MEMBERIKAN
EDUKASI KREATIF BAGI ANAK-ANAK
Rhino Indonesia bersama Koze Indonesia merayakan hari kasih sayang dengan
memberikan edukasi kreatif sablon digital
bersama anak-anak di Rusunawa Pesakih
Daan Mogot, dalam acara “Kami Cinta
Anak Indonesia : Ceria, Kreatif, Sehat”yang
diselenggarakan oleh Yayasan Abang
Mpok Sahabat Anak (YAMSA) loh.
Acara ini merupakan bentuk rasa
kasih sayang yang diberikan Rhino dan
Koze kepada anak-anak Indonesia, agar
mampu berkembang menjadi anak yang
mandiri di kemudian hari. Melalui kegiatan edukasi kreatif ini diharapkan agar
anak-anak dapat menumbuhkan jiwa berwirausaha sejak dini, salah satunya melalui
industri sablon digital. Kegiatan ini merupakan wujud nyata Rhino dan Koze
dalam mendorong semangat entrepreneurship dalam diri anak-anak Indonesia.

Dengan berbagi ilmu dan pengalaman
kepada adik-adik di Rusunawa Pesakih
Daan Mogot, pada hari kasih sayang ini
tentunya Rhino dan Koze ingin menanamkan semangat berwirausaha sejak dini,
melalui industri kreatif sablon digital.

Sebagai calon penerus bangsa,
anak-anak perlu dibekali dengan kemampuan dan keterampilan sehingga ketika
besar mampu bersaing dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak
orang.

Acara yang diadakan oleh YAMSA ini
diawali dengan pemeriksaan kesehatan
jantung pada anak yang dilakukan oleh
Yayasan Jantung Indonesia, dilanjutkan
dengan kegiatan edukasi anti bullying dan
edukasi kreatif sablon digital yang dibawakan oleh Rhino dan Koze. Anak-anak
yang hadir diberikan edukasi mengenai
industri art & craft sablon digital di Indonesia, dilanjutkan dengan sesi praktik,
dimana anak-anak yang berpartisipasi
dibagikan kaos polos Koze secara gratis.
Kaos tersebut digunakan oleh
anak-anak untuk mencoba secara langsung
proses pembuatan custom kaos mereka
masing-masing, dengan metode sablon
digital. Di era teknologi digital seperti
sekarang ini, anak-anak Indonesia perlu
memanfaatkan sumber informasi yang
tersedia, untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaik, sehingga mampu bersaing dan
menmberikan kontribusi bagi negeri ini.

Kegiatan ini juga sejalan dengan Visi
dari Yayasan Abang Mpok Sahabat Anak
(YAMSA), yaitu mewujudkan anak – anak
generasi penerus bangsa Indonesia yang
berkualitas, sehingga mampu berkembang
menjadi generasi yang santun, setara,
sejati, dan tangguh.

Nah, seoga apa yang dilakukan Rhino
dan Koze ini bisa memberikan dampak
yang baik bagi perkembangan anak-anak
Indonesia. Melalui kegiatan edukatif ini
anak-anak Indonesia kelak mampu memiliki skill yang berguna bagi kehidupannya
di masa mendatang.

REVIEW R HI NO E VE N T
MAR E T 20 2 0
Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan bagi para distributor setia yang
selalu mendukung Rhino, atas performa
terbaik yang telah diberikan selama setahun ke belakang. Kebersamaan yang
terjalin selama perjalanan ini juga sangat
kental dan semakin mendekatkan satu
sama lain. Semoga kita semua dapat terus
bekerja sama menghadirkan inovasi terbaru yang dapat memberikan solusi bagi
dunia sablon digital.

Mengawali perjalanan di bulan Februari Rhino bersama para distributor setianyajalan-jalan selama 6 hari 5 malam dengan
kapal Cruise Royal Carribean The Quantum of The Sea, Thailand loh. Perjalanan di
mulai pada tanggal 2 Februari dari Singapura menuju ke Penang Malaysia, hingga
tiba di Phuket Thailand. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan bagi para
distributor setia yang selalu mendukung
Rhino, atas performa terbaik yang telah
diberikan selama setahun ke belakang.
Mengawali perjalanan di bulan Februari
Rhino bersama para distributor setianyajalan-jalan selama 6 hari 5 malam dengan
kapal Cruise Royal Carribean The Quantum of The Sea, Thailand loh. Perjalanan di
mulai pada tanggal 2 Februari dari Singapura menuju ke Penang Malaysia, hingga
tiba di Phuket Thailand.

Rhino juga kembali mengadakan
workshop “Now Everyone Can Custom” di
Jakarta Creative Hub pada tanggal 21 Februari 2020. Dengan mengusung tema belajar sablon polyflex seluruh peserta yang
hadir diberikan informasi mengenai dunia
sablon digital khususunya di bidang sablon
polyflex.

Acara ini merupakan kolaborasi ke 7
Rhino bersama dengan Jakarta Creative
Hub. Para peserta yang hadir merupakan
masyarakat umum yang tertarik memulai
usaha mereka sendiri.
Di tanggal 22 Februari 2020, Rhino
kembali mengadakan Rhino Creative Class
dengan tema belajar sablon merchandise
menggunakan teknik sublimasi. Para
peserta yang hadir mendapatkan pelajaran
seputar dunia custom merchandise, pengoperasian software desain photoshop,
serta proses praktik pembuatan casing hp
dan mug custom mereka sendiri. Kelas ini
merupakan kelas eksklusif yang terdiri dari
10 orang peserta. Disini para peserta bisa
mendapatkan pengetahuan lebih dalam
seputar dunia sablon digital.

Menutup perjalanan di bulan Februari, Rhino bekerja sama dengan Koperasi
Jakarta Tersenyum mengadakan workshop
“Now Everyone Can Custom” pada tanggal
29 Februari 2020, di Tempat Kumpul
Kreatif Jakarta Utara. Para peserta yang
hadir merupakan para pelaku UMKM di
wilayah Jakarta Utara, yang sangat antusias
mendapatkan informasi lebih jelas mengenai industri sablon digital, di bidang
sablon polyflex. Selain Jakarta Utara, kerja
sama selanjutnya akan terus dilakukan di
wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kalian juga bisa bekerja sama dengan
Rhino untuk mengadakan kegiatan workshop loh untuk komunitas kalian, segera
hubungi Rhino via DM Instagram ya!
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Rhinovers! proses keselurah sablon
polyflex memang terbilang sangat simple
dan mudah. Diawali dengan membuat
desain, memilih bahan polyflex, cutting,
peeling, dan press. Namun, saat proses cutting berlangsung, mungkin beberapa dari
kalian sering mengalami kendala bahan
polyflex tidak ter-cutting secara sempurna
atau bahkan tidak tercutting sama sekali.
Nah, kali ini kita akan membagikan tips
untuk memaksimalkan proses cutting
polyflex kalian. Let’s find out!
1

Sesuaikan Jenis
Mata Pisau dan
Bahan Polyflex

Pertama kalian perlu menyesuaikan
jenis bahan polyflex yang akan kalian cutting dengan jenis mata pisau yang digunakan. Untuk bahan-bahan dengan ketebalan sedang maka gunakan pisau dengan
sudut 45 derajat, sedangkan bahan yang
tebal kalian bisa gunakan pisau dengan
sudut 60 derajat.
2

Sesuaikan Tekanan
Dan Kecepatan
Mesin Cutting

Jangan lupa atur kecepatan dan
tekanan pisau saat memulai proses cutting.
Sesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, serta bentuk desain yang akan
dicutting.

3

Lakukan Test

Sebelum memulai proses cutting
sebaiknya lakukan test terlebih dahulu
apakah bahan yang akan dicutting dapat
terpotong dengan sempurna. Tidak ada
pengatiuran khusus untuk jenis bahan
tertentu, untuk itu kalian harus selalu
melkukan test ya.
4

Check Mata Pisau
Secara Berkala

Apabila bahan polyflex tidak ter-cutting dengan sempurna, cobalah cek mata
pisau kalian, siapa tahu memang sudah
tumpul. Semakin sering digunakan maka
mata pisau akan lebih cepat tumpul
Nah, itu dia Rhinovers! beberapa tips
agar hasil cutting kalian lebih maksimal
dan mengurangi resiko Kendala yang dihadapi saat proses cutting. Semakin sering
kalian melakukan produksi, lama-kelamaan pasti insting kalian akan lebih terasah untuk mengenali pengaturan yang pas
untuk jenis bahan polyflex yang berbeda.

