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LATAR BELAKANG
Sehubungan dari segi Keindahan dan Penataan Desa/Kelurahan. Maka dari itu setiap

rumah yang ada di desa harus tertata rapi dan terdata dengan baik dan benar, baik itu
nama jalan maupun Nomor Rumah.

Dengan tertatanya dan terdatanya Nama jalan dan Nomor rumah yang ada di
Desa/Kelurahan kita yang sangat kita cintai bersama ini, akan mendatangkan banyak
sekali kegunaan dan keuntungan-keuntungan yang bisa didapat warga Desa/Kelurahan

baik dalam segi ekonomi warga maupun segi sosial warga dan keindahan
(keseragaman), antara lain contohnya :

- Jika ada pengiriman barang atau surat dari luar baik dari sanak keluarga maupun
dari rekan bisnis (barang/surat bisnis) yang dikirim ke desa kita dan akan

mempemudah barang atau surat tersebut sampai kealamat yang dituju . Dengan
demikian akan mempersingkat waktu dan biaya dan akan menguntungkan pula
warga baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Sehingga salah satunya dapat meningkatkankan ekonomi warga dimana urusan
bisnis menjadi lancar dalam hal pengiriman barang yang masuk kedesa.

- Biasanya pengantar atau petugas pengantar barang/surat yang ditujukan untuk
warga biasanya dititipkan di Kantor Desa, dengan demikkian akan merepotkan

petugas aparat desa dengan mengantarkannya lagi kerumah yang ditujukann.

- Dengan menyeragamkan Nomor rumah yang ada di desa salah satunnya akan

menammbah keindahan Desa.

- Setiap rumah dan KK di desa kita dapat terdata dengan baik dan benar. Dengan

terdatanya rumah-rumah yang ada di desa kita ini, dengan demikian dapat
mempermudah aparat desa untuk memakai data tersebut untuk keperluan apa

saja yang berhubungan dengan kepentingan warga.

MAKSUD DAN TUJUAN
Besar harapan kami agar tercipta sebuah jalinan kerjasama yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak, yang mana Insya Allah kami siap membantu dalam

hal pembuatan Nomor Rumah.
Kami dari Spanxmac menawarkan hasil produk kami salah satunya adalah Nomor

rumah tersebut. Kami menawarkan Nomor Rumah yang terbuat dari Lembaran plastik
PVC yang ukurannya adalah Panjang 20cm dan lebar 30cm, dan adapun cetakannya
adalah full color (tanpa batasan warna).

Adapun data-data yang tercetak dalam lembaran nomor rumah tersebut :
- Nama Pemillik Rumah

- Nama Jalan
- Nomor Rumah / Nomor RT.RW

- Nama Desa
- Nama Kecamatan
- Nama Pemda dan Logo Pemda

- Nomor Kode Pos (Kode pos Kecamatan) (contoh terlampir



DATA USAHA

Nama : Spanxmac (baca: Spenksmek)
Alamat : BTN Palu Blok V-6A Palu. Telp.(0812-45-1969-68)/(0878-4443-1069)

Cabang : Jl. Ambo Edo No.31 Wani. Telp.(0451-492589)

Usaha kami bergerak dalam bidang barang cetakan., adapun produk kami yang

diantaranya :
- ID card (seperti kartu ATM yang terbuat dari plastik PVC)
- Kartu pelajar

- Kartu mahasiswa
- Kartu pengenal Pegawai Negeri

- Kartu pengenal Karyawan swasta
- Brosur (design)
- Kop surat (design)

- Piagam
- Transfer foto ke CD
- Pengambilan dan Cetak Pas foto Kolektif. (setiap foto disimpan di CD)

Spanxmac dikembangkan dengan menjunjung tinggi tanggung jawab kerja.

Kekecewaan Pelanggan adalah hal nomor satu yang dihindari, sehingga untuk setiap
langkah yang diambil, Kepuasan Pelanggan menjadi satu-satunya acuan kami.

RENCANA PERSETUJUAN KERJA
- Harga penawaran kami perlembarnya Rp28.000

- Kami memberi lembaran Formulir Data Nomor Rumah untuk diisi (Gratis) , tidak
perlu merepotkan anda untik membuat lembaran data untuk pengisian data warga.

Anda tinggal mendata dan mengisi. (contoh terlampir)
- Kami memberi sumbangan untuk desa Rp3000 dari setiap lembarnya.
- Pembayaran diterima selambat-lambatnya dua(2) minggu setelah barang diterima.

- DP (uang muka) minimal dibayar 40% dari nilai barang.

Cat. Rencana Persetujuan Kerja dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan bersama.

PENUTUP
Akhirnya tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan sangat berterima kasih apabila

pihak Bapak dapat memberikan balasan berupa jawaban atas penawaran yang kami
ajukan. Atas perhatiannya kami ucapakan banyak terima kasih.

Hormat Kami
Spanxmac

(Pemasaran)


