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Pertanyaan: Dimana ya di Jakarta kalo kita mau beli patung manekin (untuk model baju), patung untuk model kalung
dan juga lemari pajang (vitrine) yang tentunya bagus dan gak mahal ? :-) Barangkali bunda bunda atau panda disini
tahu atau malah mungkin ada yang jualan ini juga ? Silahkan di Japri ke email saya, atau di sharing ke milis ini juga
boleh...insyaAllah juga bermanfaat buat bundas pandas juga yang lain ya... Terima kasih dan salam, ~ Riana ~
Jawaban Bundas: Aku pernah nawar sih di itc bsd lt 1, di dpn tempat penukaran kupon, dekat tangga berjalan. Di tanah
abang juga ada kok. Mahal apa tidak sih aku gak ngerti sih.. Smoga membantu. (Emmy Sumangkut ) beli patung
makenin, gantungan baju atau patung untuk pajangan kalung yang murah ada di pasar pagi mangga dua di lantai dasar
juga di ITC mangga dua (aku lupa lantai berapa) . juga ada di ITC Cempaka Mas, tapi aku lupa lantai berapa.tokonya
agak mojok ke belakang, dulu sih aku nanya ke satpam. dan mereka langsung tunjukin... Soal harga kayaknya
bervariasi...tapi kalo yang di cempaka mas, mereka gak mau ditawar karena menurut penjualnya harganya sudah
murah. ( Eva. Z. Rais)
kebetulan aku masih simpen name card waktu beli manekin : 1. Toko Ekonomi Jaya Pasar Pagi Mangga 2 Lt 2 Blok A
No. 189 Telp 7067-1940 Buka jam 9pagi - 5 sore 2. PD Sarang Hanger Pusat Grosir Metro Tanah Abang Lt Dasar Blok
B No. 1-5 Telp 30035551-52 (moga2 yg di Tn Abang ini ga kena banjir, krn adamya di lantai 1) Better sebelum kesana
telp aja dulu toko nya buka or engga. Harga variatif tergantung ukuran dan bahan dll. Tapi untuk perbandingan aja, aku
beli manekin yg setengah badan bag atas, tapi ada tiang penyangga yg bisa di naik/turunkan di Ekonomi Jaya sekitar
80ribuan (belinya sekitar bulan Agustus 06). (Jeanne Ario) Kebetulan baru bulan lalu de beli manekin di Tanah Abang
pas di depan pintu masuk (tanah abang gedung ijo yg ber AC). Manekin ½ badan sampe pinggul (ada paha sedikit)
dilapir bahan jadi bisa ditancepin jarum pentul, ada tiang peyangga yg bisa naik turun...harga 80rb. Manekin kepala
untuk jilbab 50rb. (Retno Kristiani) Dua tahun yang lalu aku pernah compare harga antara Tanah Abang, ITC Mangga
Dua dan ITC BSD ternyata eh ternyata yang paling murah di ITC BSD ,,,, tapi bukan yang depannya penukaran kupon,
satu lantai dibawahnya ada itu lebih murah daripada yang didepan penukaran kupon, aku lupa sich nama tokonya yang
jualan laki laki...(yannie_aribowo) 1. ITC cempaka mas...... lantai diatas carrefour kalo nggak salah...... kayaknya sih
tokonya namanya "sarang hanger" 2. mangga dua (pasar pagi)........ masuk dari arah jalan mangga dua raya, turun 1
lantai 3. ITC mangga dua.......... di lantai 2 agak belakang, dekat area eskalator yg dekat dengan mangga dua pasar
pagi 4. ITC kuningan.......... "bengkel 8", lt.dasar blok E4 No.8, ph. 57933886 5. pinggir jalan Tanah Abang ...... di sisi
sebrangnya pasar tanah abang Blok A (yang baru & berwarna ijo itu)...... & di jalan yg menuju Jl. Thamrin 6.
Asemka........ toko "mutiara indah" yg di depan..... mungkin ada.... ph : 6922363 kalo harga, aku nggak tau mahal apa
nggak, tapi aku biasa beli gantungan utk gantungan kalung di mangga dua pasar pagi atau asemka, karena beda
harganya lumayan jauh sama di ITC cempaka mas. (Parisianti)

http://komunitas.bundainbiz.com - Komunitas BundaInBiz

Powered by Mambo

Generated: 11 March, 2014, 20:10

