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Hal : Penawaran Kartu Siswa (Kartu Pelajar)

Dengan hormat.
Mohon Maaf sebelumnnya atas kedatangan surat kami ini, dan tak lupa kami mengucapkan
terima kasih banyak atas kesediaannya membaca surat penawaran ini.

Kami dari Spanxmac Design menawarkan Kepada Bpk/Ibu selaku Kepsek/Wakasek
Kesiswaan, untuk pembuatan Kartu siswa. Dimana Kartu siswa buatan kami ini terbuat dari
bahan Plastik PVC yang mirip kartu ATM sebagaimana contoh yang kami lampirkan.

Sepengetahuan kami pada umumnya sekolah-sekolah yang ada didaerah kami yang tercinta
ini, para siswanya belum memiliki Kartu Siswa, itupun kalau ada hanya dicetak pada
lembaran kertas yang mudah rusak. Bentuk dan ukurannya pun tidak memenuhi standar
Kartu Identitas (ID Card).

Kelebihan kartu Siswa yang kami produksi ukuran dan bentuk kartu sudah menjadi standar
Nasional maupun Internasional dan cetakannya tidak mudah pudar sebagaimana banyak
kartu ID yang beredar didaerah ini yang cetakannya lama-kelamaan menjadi buram. Produk
kami beda dikarenakan kami memakai Tinta Khusus.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Siswa Sekolah Menengah belum memiliki (Kartu
Identitas diri), maka dengan memiliki Kartu Siswa yang bentuk dan ukurannya yang sudah
standar seperti KTP dan kartu ATM (contoh terlampir), dengan sendirinya mereka telah
memiliki Kartu identitas sebagai seorang Siswa.

Dengan memiliki Kartu Siswa banyak sekali manfaatnya buat anak didik kita. Dan dapat
mempermudah siswa dalam pengurusan baik didalam maupun diluar sekolah. Biasanya
Perusahaan Pemerintah maupun perusahaan swasta banyak sekali memberi kemudahan
dan fasilitas bila siswa menunjukkan Kartu Siswanya. Dan juga apabila Siswa kita keluar
daerah atau Studi banding atau berdarmawisata keluar daerah, atau kemana saja mereka
tidak lagi merasa ada perbedaan dengan rekan-rekan Siswa yang ada didaerah lain.

Adapun harga yang kami tawarkan untuk pihak sekolah cukup bersaing untuk sejenis kartu
tersebut, perlembarnya hanya Rp7.000 (Tujuh ribu rupiah)

Jika Bpk/ibu tertarik dengan produk kami, besar harapan kami kiranya penawaran
pembuatan Kartu siswa ini bisa di Programkan untuk penerimaan siswa baru nanti.

Kami juga memberi keuntungan untuk pengambilan foto siswa Gratis (untuk wilayah Palu
dan sekitarnya) sehingga tidak merepotkan siswa dan dapat menghemat biaya. Kami juga
mempermudah dengan menyiapkan dan memberi Formulir Data Siswa (Palu dan sekitarnya)
untuk diisi juga gratis, sesuai dengan jumlah pesanan (contoh terlampir).

Kami yakin Bpk/Ibu tertarik dengan penawaran dan keuntungan-keuntungan yang kami
tawarkan. Untuk pemesanan cukup menghubungi atau SMS kenomor 0812-4519-6968 atau
0878-4443-1069 team kami akan datang untuk pengambilan foto siswa serta menyerahkan
Formulir Data siswa sesuai jumlah orderan yang kesemuanya itu Gratis tanpa biaya apapun.

Semoga surat penawaran kami ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik.
Sambil menunggu berita dan pesananan dari Bapak/Ibu sebelum dan sesudahnya kami dari
Spanxmac mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
Spanxmac

(Pemasaran)


