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Overview

Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya diiringi juga mobilitasnya yang juga semakin tinggi, untuk itu 
urusan cuci mencuci yang terkesan sepele namun cukup merepotkan bagi sebagian orang. Daripada direpotkan dengan 
urusan kebersihan, kerapian setrika, dan terutama dalam hal kecepatan lebih baik diserahkan kepada usaha laundry yang 
ada disekitar.

Fenomena usaha laundry di Indonesia cukup memberikan warna bagi usaha baru yang berkembang. Usaha laundry sudah 
bertebaran di pelosok kota, terutama untuk kota tujuan, kota pelajar, dan kota pusat bisnis. Bagi anda yang ingin menjadi 
pengusaha sukses tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ditekuni, kemitraan Full Management dengan sistem auto pilot 
menjadi solusi terbaik. Pelopor usaha laundry di Indonesia yang dikelola secara profesional hingga membuat usaha ini dilirik 
banyak orang yaitu Simply Fresh-lah yang memulainya

Seiring berkembangnya jaman, maka berkembang juga kebutuhan 
masyarakat terutama dalam hal kehidupan kesehariannya. Baik dalam 
bidang teknologi dengan semakin banyaknya Gadget yang bisa 
dijadikan pilihan dalam memenuhi kebutuhan personal, dan tak 
ketinggalan dalam bidang kebutuhan rutin untuk urusan cuci mencuci 
pakaian.
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Why
Simply Fresh Laundry adalah 
waralaba laundry kiloan pertama 
dan TERBESAR di Indonesia. 

Terbukti dengan eksis membuka lebih dari 306 gerai outlet 
workshop (bukan outlet penerimaan/keagenan) yang 
tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Merk Simply Fresh Laundry telah dikenal masyarakat luas 
sehingga keberhasilan setiap outlet sangat tinggi, inilah 
keuntungan franchise Simply Fresh Laundry membuat 
strategi promosi dan informasi menjadi sangat efektif 
ditambah sistem pendampingan berkesinambungan dan 
STRATEGI RAHASIA BISNIS yang menjamin kesuksesan dan 
adanya tim riset serta konsultan yang terus membuat Simply 
Fresh Laundry menjadi yang terbaik.

Jangan sampai kecewa dikemudian hanya karena ingin 
menekan dana investasi awal. Mari sukses bersama kami 
yang telah terbukti menciptakan ratusan pengusaha sukses 
dan secara berkesinambungan mengembangkan 
perusahaan menjadi lebih baik.

Simply Fresh Laundry pioner dan trendsetter bisnis laundry 
kiloan di Indonesia.

Teknologi Ultra Violet (Pertama di Indonesia)

Deterjen Ramah Lingkungan (Pelopor di Indonesia)

Mencuci sesuai Washing Care Label

Menggunakan Proses Filterisasi Air

Digital Scales Connected Computer 
( Pertama di Indonesia )

Cuci Kilat 4 Jam ( Pelopor di Indonesia )

Sistem Komputerisasi dengan software khusus

Pengemasan Eksklusif

Pilihan pewangi sesuai dengan selera pelanggan 
(Pelopor di Indonesia)

Layanan Antar-Jemput untuk jumlah tertentu

Diskon Khusus Member

Garansi untuk pakaian yang masih kotor 
dan tidak rapi (trendsetter)

Count Sensor Clothing (Pertama di Indonesia)

Laundry kiloan Terpopuler di Indonesia
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Dukungan Sistem 
& Management
Sistem Operasional Outlet Simply Fresh Laundry

A.PRE-OPERATION SUPPORT
1.Pencarian lokasi outlet oleh tim management 
2.Persiapan instalasi dan pembukaan outlet
3.Training SDM :
                           - Mendapatkan Standart Operating Prosedure serta media promosi yang      
                             telah berstandart
                           - Diberikan training operasional meliputi : 
                           - Front Liner berupa Training Customer Service
                           - Central Liner berupa Training Teknik Washing, Teknik Drying, Teknik 
                             Spoting
                           - Back Liner berupa Trainin Penyetrikaan dan Pengepakan Eksklusif
                           - Maintenance masing-masing mesin
                           - Diberikan Training Administrasi meliputi pembuatan laporan keuangan 
                             outlet, panduan order, pengoperasian software laundry dan  
                             perhitungan omset
                           - Diberikan Training SDM Staff outlet laundry.
                           - Diberikan Training Marketing meliputi STrategi Bisnis, Target Pendapatan

B. PASCA-OPENING
1.Supply bahan baku produksi yang bermutu dan berkualitas
2.Pendampingan sistem komputerisasi oleh tim IT pusat
3.Penerapan marketing strategy untuk peningkatan omset
4.Pendampingan dan maintenance terhadap operasional laundry
5.Support dalam hal pemantauan perkembangan outlet
6.Pengelolaan full management oleh team
7.Pengiriman laporan keuangan dan bagi hasil kemitraan setiap bulannya



3 
Langkah Menuju 

SUKSES
1. -Pembayaran Analysis Fee Rp. 500.000
    -Pengisian dan Penjelasan Prospektus dan Form Aplikasi Calon Francisee
    -Pengembalian Form Aplikasi Calon Franchisee ke Franchisor

2. - Pembayaran Survey Lokasi dan Lock Area 10 Juta
    -Survey lokasi * + Penandatanganan MoU
    - Pembayaran I paket investasi
    -Pengiriman dokumen pendukung
    -Persiapan perlengkapan **
    -Pelunasan paket investasi + biaya pengiriman dan akomodasi trainer

3. -Training SDM
    -Grand Opening Outlet
    -Penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama)
    -Supervisi oleh Trainer
    -Outlet mulai menerima Order

Termasuk analisa pangsa pasar, demography, area territory, faktor kompetisi.*
Perlengkapan untuk Luar Pulau Jawa ada pembagian kinerja.**
Atau dapat dipersiapkan oleh kantor pusat.
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NEW CONCEPT
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Paket Full management area Yogyakarta ESTIMASI 
30 Bulan Return On Investment

Biaya yang dikenakan hanya kerjasama fee (10juta/tahun)
Tanpa Support System Fee
Bagi hasil 50% dari omset bersih
Paket sudah termasuk :
Mesin, media promosi, peralatan dan perlengkapan, instalasi 
mesin, setting dan training.

Estimasi biaya lain-lain :
Untuk kenaikan daya listrik 7700watt, biaya survey, biaya sewa 
lokasi untuk 5 tahun, biaya promosi dan deposit cadangan kas 
untuk masa 3 bulan opening = Rp 235.500.000 ,-
Total Investasi = Rp 430.500.000 ,-

PAKET INVESTASI 
195 juta 
Full management
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S i s t e m 
Franchise TERUJI
Brand Merek kuat, tersebar di 101 kota dari Aceh-Papua.
Sebagai Trend Setter & Laundry Kiloan Terpopuler di Indonesia (Survey TOM 2011 s/d 2016).
Mengaplikasikan “Rahasia Strategi Bisnis” untuk mencapai target pendapatan.
Didukung manajemen profesional, terdidi dari 16 Divisi.
Mendorong meraih Sukses Mulia (Sukses Dunia dan Akhirat)
Memberi manfaat untuk banyak orang

Pangsa pasar laundry kiloan yang luas
Terbukti merupakan bisnis awet yang tahan krisis
Sistem Auto Pilot, jadi pengusaha tanpa meninggalkan 
aktivitas yang sudah ada
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“Alhamdulillah, memasuki bulan ke tujuh saya menjadi franchisee dari Simply Fresh Laundry, saya sudah 
dapat membuka tiga outlet SFL lainnya, yaitu Outlet 128 Neusu, OUtlet 157 Ketapang, dan Outlet 167 
Peurada yang semuanya berlokasi di kota Banda Aceh. Terimakasih kepada management Simply Fresh 
Laundry Pusat atas support dan arahannya yang luar biasa, sehingga mimpi saya tersebut terwujud dalam 
waktu yang relatif singkat.”
- Bapak Ubaidillah (Franchisee Banda Aceh).

“Berjalan 1 tahun kerjasama kami dengan Simply Fresh Laundry. Dengan dukungan tim management yang 
solid dan brand yang sudah dikenal menjadikan ‘Simply Fresh Laundry’ bukan sekedar laundry on kilo’s 
biasa. Semoga kedepannya, Simply Fresh menjadi usaha yang berkah, semakin maju, dan menjadi leader 
di bidangnya. Terimakasih.”
- Bapak Arie Ika Wardana Asnar, SE.AK (Franchisee Gresik)
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Fee ( Biaya)  
Penerima waralaba Simply Fresh Laundry berkewajiban membayar fee dengan jumlah tertentu.
Konsep waralaba yang kami terapkan adalah konsep Lowcost waralaba, dimana Simply Fresh Laundry hanya mengenakan 1 
macam biaya kerjasama yaitu sebagai berikut :

KERJASAMA FEE (Biaya Kerjasama)
Kerjasama fee adalah biaya sewa atas penggunaan hak kekayaan intelektual 
berupa Merk, Standart Operating Procedure (SOP), penemuan, software komputer 
dan ciri khas usaha lainnya yang termasuk ranah hak kekayaan intelektual. Dimana 
besar kerjasama fee sebesar Rp 10.000.000,-/tahun atau Rp 833.333 ,-/bulan. 
Jangka waktu kerjasama tahap awal adalah lima tahun, dengan biaya franchise fee 
sejumlah Rp 50.000.000 ,- (Lima puluh juta rupiah)

Keuntungan dari konsep ini :
Mitra tidak perlu terjun langsung ke dalam bisnis laundry, sehingga mitra tetap bisa 
melakukan aktivitas yang sudah ada, mitra bisa memantau kapan saja.

Komitmen dari konsep ini :
Mitra memahami konsep dan resiko bisnis. Management menghandle seluruh 
proses operasional dengan penuh tanggung jawab.

FRANCHISE SYARIAH
Bagi umat muslim tentu menginginkan menjalankan bisnis franchise yang sesuai 
syariat islam. Kami manajemen Simply Fresh Laundry telah berkonsultasi dengan 
pakar Ekonomi Syariah dan merumuskan suatu franchise syariah, dimana semua 
terumuskan di dalam akad perjanjian kerjasama yang menggunakan akad ijarah 
(sewa-menyewa) dan akad jual beli.

Semoga dengan franchise yang Syar’i akan menambah keberkahan di dalam berbisnis dan memberikan 
kenyamanan di hati yang merupakan suatu yang tak ternilai harganya.



simply fresh laundry simply_fresh @simplyfreshlaundry

PT SUSHANTCO INDONESIA
HEAD OFFICE

Jl. Monjali No. 251 Yogyakarta
Telp. 0274 6411 333 / 0823 3740 0666

0857 4066 0666 Fax. 0274 6411322 D4313ECF, D58D25AE

www.simplyfreshlaundry.comsimplyfreshlaundry@yahoo.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

