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Palu, …..-…….-20…..

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah
SD Negeri/Swasta
Di-
Tempat

Hal : Penawaran Kartu Identitas Siswa

Dengan hormat.
Dalam era globalisasi saat ini dimana setiap individu harus mempunyai identitas, tak terkecuali anak-
anak, apalagi yang sudah duduk dibangku pendidikan. Mulai dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan
Tinggi. Setiap insan yang duduk dibangku pendidikan harusnya sudah mempunyai identitas berupa
Kartu Siswa.

Dengan memiliki Kartu Siswa mempunyai banyak sekali mamfaat dan keuntungan buat anak-anak
didik kita antara lain :

1. Untuk mempermudah anak-anak kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan pihak
pemerintah maupun swasta untuk pelajar dengan menunjukkan Kartu Siswa miliknya. Dan pihak
sekolah tidak direpotkan lagi untuk membuat surat keterangan sebagai persyaratan fasilitas
tersebut.

Misalnya : Mendapat potongan harga / diskon untuk pembelian tiket angkutan laut, udara dan darat.
2. Dipergunakan dalam situasi darurat atau dalam kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan bersama.

Misalnya, jika sesuatu yang terjadi pada anak didik kita dengan kartu Identitas (Kartu Siswa)
sehingga dengan mudah mengenali sang anak dan dengan demikian memudahkan siapapun
memberi pertolongan. Karena di kartu itu ada tercatat alamat sekolah dan alamat rumah yang
bersangkutan.

3. Selain dipergunakan dalam segala kegiatan belajar-mengajar disekolah maupun di luar sekolah
(ekstrakurikuler). Dan banyak lagi kegunaan yang tak kalah pentingnya buat anak didik kita.

Kami dari Spanxmac menawarkan produk kami Kartu Siswa (contoh terlampir) dengan harga bersaing.
Dan kami sarankan untuk siswa kelas 1 dan 2 memakai kartu siswa dengan model gantung yang
dijepit disaku baju.

Dan dari setiap lembarnya kami memberi kontribusi buat Sekolah Rp1.000 perkartu. Adapun harga
yang kami tawarkan Rp 7000 (Tujuh Ribu Rupiah) perkartu.

Sekali lagi kami memberi keuntungan/kemudahan untuk pengambilan Pas foto siswa GRATIS (untuk
wilayah Palu dan sekitarnya) team kami akan datang kesekolah untuk pengambilan pas foto siswa
tanpa perlu memberatkan siswa-siswi kita mengumpulkan pas foto masing-masing, yang secara
lansung dapat memberatkan pihak sekolah maupun wali murid.

Kami juga memberi kemudahan buat pihak sekolah tidak perlu lagi membuat Data untuk siswa kami
dari Spanx-Mac menyediakan Formulir Data Siswa, tinggal diisi oleh pihak sekolah. (contoh terlampir).

Jangan diskriminasikan anak-anak kita, berikan mereka haknya untuk memiliki kartu identitas (Kartu
Siswa).

Kami yakin Bapak/Ibu tertarik dengan penawaran dan keuntungan-keuntungan serta kemudahan-
kemudahan yang kami tawarkan. Untuk pemesanan cukup menghubungi atau SMS kenomor 0812-
4519-6968 atau 0878-4443-1069 kami akan datang untuk mengirimkan formulir Data Siswa sesuai
jumlah siswa dan untuk pengambilan foto siswa.

Sambil menunggu berita dan pesananan dari Bapak/Ibu sebelum dan sesudahnya kami dari Spanxmac
mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
SPANXMAC

(Pemasaran)


