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Tanya: ------ 1. dear bunda, ini pertama kalinya aku kirim message. aku ingin mulai bisnis aksesoris seperti
kalung,gelang dll dari batu-batuan atau mute-mute tapi aku bingung dimana sih nyari bahan bakunya. kalo ada sahabat
bunda yang tau tolong donk kasih tau tempatnya. thx ya, btw namaku Hanna 2. halo...bundaners, aku mo tanya
nih...ada yang tau gak dimana bisa dapetin produsen kalung/gelang etnik/ batu-batuan yang sekarang lagi tren...soalnya
aku tertarik banget jualan itu....mumpung di kotaku belum booming (sukabumi..red), kemaren aku jalan-jalan ke
bandung, ke gasibu tepatnya, disana banyak kaki lima yang menjual kalung-kalung itu harganya murah banget dari
10.000-20.000, nah ada yang bisa kasih info gak aku bisa dapetin dari mana...?thanks banget yah... Nidia Jawab: -----1. jeng Hanna yang lagi mau bisnis asesoris, kalo ga salah di Mangga Dua ada toko yg jual segala macam peralatan utk
bikin asesoris. kalo ga salah lantai 4 di pojok. selamat berbisnis ya jeng. Veraria 2. Dear Mbak Hanny, Untuk batubatuan kebetulan saya punya sedikit koleksi yg cocok untuk di rangkai menjadi gelang, anting, cincin & kalung. Untuk
detail gambar & price listnya silahkan ibu klik link di bawah ini http://indonetwork.co.id/online-shopping/group+21533
Happy Surving ya Mbak, bila masih ada hal yg kurang jelas silahkan Japri E mail ini atau jgn segan2 untuk tlp/sms Saya
ke 08125869261 Bunda Radit 3. Halo mbak Hanna, salam kenal ya :), di pasar pagi Asemka itu banyak sekali bahan
baku untuk dironce menjadi aksesoris cantik dan lengkap sekali, dari mulai tang, wire, manik lokal, impor, rantai dan
pengait kalung/gelangnya. Semua dijual dengan harga kulakan, saya yakin kalau mbak hanna jalan kesana mestinya
puas banget deh..yang tidak ada disana hanya buku panduan untuk memulai bisnis aksesories :), Disana ada beberapa
toko besarnya mbak dan juga dijual beberapa produk jadinya juga dengan harga kulakan, so coba dulu deh plesiran ke
sana. Bisa juga kalau mbak ingin menjadi resellernya produk saya (hehe iklan terselubung nih...), sambil mulai membuat
kreasi asesoris sendiri. Happy Creation, Doris Nasution 021-30851867 4. mb aku si gak tau persis tempatnya cuma aku
pernah baca di pasar jati negara itu banyak lho...di situ termasuk pusatnya banyak batu-batuan dari yang paling mahal
sampai yang paling murah ada tinggal mb pilih aja, trus ada lagi mb di mangga dua kayaknya ada...... sukses buat mulai
bisnisnya ya mb.. Maharani 5. Benar mbak Hanna, Waktu saya di Indonesia, saya paling sering ke Pasar Batu
Jatinegara, selain karena tempatnya dekat rumah, juga lumayan lengkap. Selain itu di Mangga Dua, dan hampir di
semua ITC juga da yang jual bahan baku untuk keperluan ini... Tapi memang gak banyak toko yang jualnya. Jadi
biasanya saya cuma sambil lewat aja nengoknya... Sebelum mulai bisnis ini, ikutan lomba dulu mbak... Itung-itung
positioning lewat publikasi... Dan jangan lupa beli buku2 saya mbak, buat inspirasi....(lha kok dagang...) Bunda2 yang
lain, ditunggu ya partisipasinya di Lomba Manik Cantik nya BundaInBiz :-) Regards, Mia Gofar www.manik2cantik.com
www.miagofar.com 6. di pasar batu jatinegara banyak sekali Sri 7. Hi...mau nambahin info untuk B'Nidia, kebetulan
saya suka merangkai aksesoris dan menjualnya. :) untuk dapetin aksesoris murah dan kemudian dijual lagi, coba
browsing k asemka pasar pagi. kebanyakan di sana adalah aksesoris impor yg dibuat scr massal.eceran sampai grosir.
murah. d mangga dua pasar pagi juga ada. d pasar rawa bening, kebanyakan adalah untuk aksesoris yang berbahan
dasar dari alam. seperti bebatuan dan mutiara. harga variasi. di tempat ini, juga bisa ditemukan bahan2 dasar untuk
membuat dan merangkai aksesoris. pasar rawa bening, persisnya ada di depan stasiun jatinegara. mudah2an info ini
bermanfaat. selamat hunting! Ita Mikar 8. Aku kebetulan punya temen yang juga sedang bisnis seperti itu. Dia beli batubatu etnik di Pasar Rawa Bening, memang dekat dengan stasiun Jatinegara (kalau naik kereta dari Bogor turun di
stasiun Tebet trus naik mikrolet no. 44 ke arah stasiun Jatinegara turun di Rawa Bening). Harganya cukup murah apalagi
untuk di jual kembali. Rahma 9. di jati negara mb ada pokoknya di daerah stasiun deh aku lupa nama pasarnya disitu
mb bisa dapet apa aja, dari yang paling murah sampai yang paling mahal...... Maharani 10. hi mbak nidia. di pasar
tanah abang gedung yang depan, di lantai 3 ada satu kios yang jual beraneka pernik2 itu (yang dari bali..)harganya juga
murah2. Mudah2an ketemu ya, kiosnya. Salam, Riri G. Savitri
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