


         Sablon Cup Plastik Murah adalah perusahaan 

produsen percetakan sablon khusus gelas plastik 

yang cukup berpengalaman di Indonesia.  Jasa 

kami membantu para bisnis kuliner minuman 

baik café, hotel, resto, franchise yang melakukan 

branding identitas menggunakan media kemasan 

minuman.  Tentunya usaha kuliner seperti minuman 

dengan cup plastik dengan sablon khusus saat ini 

tengah tenar di kalangan masyarakat.  Agar usaha 

kuliner minuman anda semakin berkembang 

pesat dengan outlet-outlet bertambah banyak, 

percayakan cetak sablon cup anda di 

TENTANG KAMI

www.sabloncupplastikmurah.com
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VISI PERUSAHAAN
Perusahan sablon cup berskala 

internasional yang mengutamakan 

kualitas, amanah, profesionalisme, 

dan menjadikan kerja sebagai media 

ibadah kepada Allah SWT



JASA YANG KAMI TAWARKAN
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PERCETAKAN SABLON
GELAS DAN PAPER CUP

PERCETAKAN SABLON
GELAS DAN PAPER CUP

Dimana semua layanan dikerjakan 
sendiri dengan kapasitas produksi 
y a n g  c u k u p  b a n y a k  p e r / h a r i 
menggunakan mesin canggih.  
Selain itu juga sablon pada gelas 
dan paper cup menggunakan tinta 
food grade yang aman untuk 
makanan dan minuman produk 
yang anda jual. 

Jasa sabloncupplastikmurah.com 
melayani printing gelas plastik dan 
paper cup untuk brand dan merek 
usaha miliki  sendiri .   Tentunya 
menggunakan warna full color 2-6 
warna menggunakan mesin canggih 
dan cetak print kualitas tinggi tinta 
food grade.
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MENYEDIAKAN BERBAGAI
MACAM UKURAN CUP

MENYEDIAKAN PAPER CUP
UNTUK MINUMAN PANAS

DIBUAT MADE BY ORDER/
SESUAI KEINGINAN KLIEN

Jasa terbaik sabloncupplastikmurah.com 

menerima penyediaan gelas cup plastik 

dengan berbagai ukuran.  Mulai dari 12 Oz, 

14 Oz, 16 Oz, 18 Oz, hingga 22 Oz dengan 

ketebalan mulai dari 5 gram hingga

10 gram tergantung permintaan klien.

Tidak hanya membuat gelas/cup plastik 

saja, jasa sabloncupplastikmurah.com 

juga melayani pemesanan paper cup 

untuk minuman panas.  Tentunya 

d e n g a n  p r o d u k  y a n g  b e r k u a l i t a s 

dan harga terjangkau.

Semua pembuatan produk tentunya 

akan dibuat sesuai dengan keinginan 

masing-masing konsumen yang 

datang kepada jasa sablon cup plastik

murah.  Bahkan anda juga akan 

mendapatkan kesempatan promo 

gratis konsultasi logo untuk waktu-

waktu tertentu dari jasa sablon terbaik.



GALERI PERUSAHAAN
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KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN JASA
SABLONCUPPLASTIKMURAH.COM

KUALITAS PRODUK 
BERMUTU

WAKTU PENGERJAAN
CEPAT & TEPAT WAKTU

HARGA  TERJANGKAU
PELAYANAN RAMAH, 

CEPAT, PROFESSIONAL



testimoni
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SABLON CUP PLASTIK MURAH

PT DLINGO DIGITAL MEDIA

Kawasan Bisnis Dlingo Digital Valley
Pencitrejo, Terong, Dlingo, Bantul Regency, 

Special Region of Yogyakarta 55783

Layanan Konsumen :

Kontak Marketing : +628170751335

SEGERA KONSULTASIKAN KEBUTUHAN ANDA
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