
 
 
Kami adalah perusahaan graphic desain. Kami biasa menerima pemesanan desain berbagai macam media. 
Pada produk sticker ini, kami menggunakan font pilihan agar sticker memiliki nuansa tersendiri. Tag line 
dari sticker adalah DANGER, CAUTION, WARNING sehingga pada kebanyakan sticker kami menggunakan 
font “Dirty Ego” agar terlihat lebih kena dan agak ‘angker’. 
 

 

PERSIB : MAUNG BANDUNG 
Ikon PERSIB adalah gambar kepala harimau. Gambar ini sangat diinginkan oleh 
para bobotoh karena tampak ‘cool’ dan garang. Kami membuat sticker ini dan 
mempersembahkannya untuk Anda, bobotoh PERSIB yang setia. 
 
Harga : Rp. 1.500   Rp. 1.200 

 

CAUTION : BARU TOBAT, JANGAN DIAJAK MAKSIAT  
Sticker CAUTION ini ternyata banyak peminatnya. Di Counter-counter kami 
cukup laris terjual. Mungkin cukup banyak orang yang memiliki keinginan untuk 
menyatakan bahwa dirinya ”orang baik-baik”, tapi ingin menyampaikan dengan 
tidak idealis. Kan gak pede kalau kita bilang “Sholeh, gue banget”. Kesannya 
gimanaa gitu. Sok alim, sok sholeh, dsb. Nah kiranya sticker ini bisa menjadi 
alternatif 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

DANGER! : VIKING PERSIB CLUB 
Viking, fantastic fanatic PERSIB fans club. Keren banget nih club, bisa 
punya banyak anggota yang tersebar di seantero Jawa Barat. Kami 
mempersembahkan sticker ini untuk Anda. Bisa ditempel di manapun, di binder 
(loose leaf) juga bisa. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

DANGER! : PERSIB SAKULAWARGI 
Sebagai sesama pecinta PERSIB, kami merasakan bobotoh PERSIB luar biasa 
kekeluargaannya. Sampai ada slogan bahwa kalau di PERSIB itu ”kabeh dulur” 
(semuanya saudara). Untuk mempererat sesama bobotoh, tempel aja sticker 
ini. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

DANGER! : BOBOTOH POREPER AND EPER 
Mayoritas bobotoh PERSIB adalah orang Sunda. Kebanyakan tim kami juga 
orang Sunda. Dan orang Sunda kadang suka ketuker-tuker antara F, P dan V, 
Iya kan?. Jadi kalau ditulis ”Bobotoh Forever And Ever” ya dibacanya kayak di 
atas itu. Sticker untuk Anda bobotoh PERSIB sejati. 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

DANGER! : BALAD PERSIB 
Ada beberapa sebutan untuk PERSIB fans. Bobotoh dan Balad. Balad artinya 
temen/sobat.  
Di pasaran sudah terlalu banyak sticker bertuliskan ”BOBOTOH PERSIB”, tapi 
kami belum menemukan sticker bertuliskan ”BALAD PERSIB”.  
Oke deh, saha nu ngabalad ka PERSIB? Ieu stickerna 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 



 

MAS OPERMAS : 11 
Banyak orang yang berpikir, ini maksudnya apa. Oh, ini bahasa jawa ya? 
Kenapa nomor 11 ?   Hehe, sebenarnya ini parodian dari seorang pemain 
sepakbola terkenal dari Belanda. Panggilannya ”si kereta api”. Pernah main di 
Arsenal dan Barcelona. Ayo tebak siapa. Ya benar, MARC OVERMARS.  
Harga : Rp. 1.500   Rp. 1.200  

 

INGAT : Bismillahi tawakkaltu ’alalloohi laa haula walaa quwwata illa 
billah. Ini adalah doa bepergian. Enaknya sticker ini ditempel di dekat 
speedometer motor atau di dashboard mobil atau di pintu rumah. Intinya 
tempat yang tepat ketika kita akan berangkat. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800  

 

WARNING : JANGAN NGEBUT, ANAK ISTRI DI RUMAH MENANTI 
Sebagai laki-laki, kadang suka lupa bahwa di rumah, ada orang-orang yang 
mencintai kita menunggu dengan penuh harap dan cemas. Kiranya sticker ini 
bisa mengingatkan untuk bisa menahan diri agar tidak terlalu cepat melajukan 
kendaraan. Tempel  di deket speedometer atau tempat lain yang mudah 
keliatan. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

D04 18U : SEPANJANG JALAN 
Ibu, bagi hampir setiap orang adalah figur yang sangat luar biasa. Sticker ini 
hadir ke hadapan Anda untuk mengingatkan pada kita bahwa doanya 
senantiasa menyertai kita, termasuk ketika kita berkendaraan. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800   

 

A 564 R : ASLI GARUT 
Anda berasal dari kota intan Garut?? Tunjukkan diri Anda dengan menempel 
sticker ini. Cocok ditempel di plat nomer, spackboard motor, helm, jendela 
mobil, atau ... Ah di mana aja juga bisa ☺ 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

DANGER! : NGEBUT BENJUT 
Sticker pengingat untuk siapapun Anda. Ya, walaupun tidak selalu, tapi ngebut 
kadang-kadang berakibat benjut.  
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

CAUTION : KEJAR DAKU JIKA KAU MAMPU 
Nah yang ini kebalikan di atas. Ini buat Anda yang suka balapan. Buat manas-
manasin motor/mobil di belakang kita. Jika Anda pembalap sejati, ini nih 
stickernya 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800   

 

CAUTION : PUNTEN KANG, RUSUH YEUH 
Anda suka ngebut dan nyalip-nyalip?? Atau suka buru-buru karena terlambat 
ngantor/sekolah/kuliah?? Tempel sticker ini di belakang motor. 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800  

 

WARNING : MOTORNYA JADUL, ORANGNYA GAUL 
Sticker ini cocok untuk Anda yang memiliki motor oldies dan berjiwa muda. 
Untuk para wanita, mungkin nanti bisa dibuat juga sticker seperti ini WARNING 
: MOTORNYA OLDIES, ORANGNYA GEULIS ☺. Kayaknya belum ada yang buat 
tuh, buruan deh bikin. 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800   



 

CAUTION : ADA GULA ADA SEMUT, ADUH GILA GUA IMUT 
Untuk akang-akang, mas-mas, mbak-mbak dan teteh-teteh yang merasa  
’lucu’, imut-imut alias cute, ini nih stickernya.  
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

CAUTION : NAON MANEH NINGALIAN 
“Apa lu liat-liat”. Nah yang ini versi bahasa Sundanya hehe… 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

CAUTION : 3 BULAN DEUI MOTOR LUNAS EUY !!! 
Ya sesama motor kreditan, tahu lah keselnya nyicil motor. Ya kadang gimana 
gitu, kalau pake motor cicilan ☺. Nah supaya semangat, ngelunasin motornya 
tempel aja nih sticker. 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

 

CAUTION : MAAF HARI INI NGAMEN GRATIS 
Sebelumnya kami minta maaf apabila kami menyinggung Anda-Anda yang 
berprofesi sebagai pengamen. No offense. Kami cuma ngeliat peluang pasar 
saja, dimana di warung-warung dan rumah-rumah ditulis pake pulpen di atas 
hvs ”ngamen gratis”. Nah kalau diliat kok tulisannya kurang rapih. Nah 
makanya, kayaknya tampilan akan lebih bagus deh kalau dibuat jadi sticker. Ya 
udah kami buat.  
Ada dua versi. Versi pertama ukuran gede(11x10 cm), untuk ditempel di pintu 
rumah atau jendela rumah, di warung dsb. Versi kedua ukuran kecil (4x6 cm), 
untuk ditempel di kaca depan mobil. 
 
Harga yang besar : Rp. 2.000   Rp. 1.600 
Harga yang kecil : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

CAUTION : AWAS NABRAK YANG PUNYA GALAK 
Buat yang ga seneng motor atau mobilnya ditabarak orang, tempel ini di 
belakang motor atau di kaca belakang mobil. 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

WARNING : TONG DITILANG, CALON LURAH 
Nya kacida we, ma enya calon lurah ditilang oge. Apa kata dunia???  
Hehe heureuy ketang.  
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 

CAUTION : PAK.. SIM ADA, STNK ADA, UANGNYA YANG GA ADA 
Ga tahu kenapa, tapi ini termasuk sticker terlaris. Sekarang juga persediannya 
sudah menipis. Tapi, tidak bermaksud menyinggung siapapun, karena tidak 
ada nama siapapun yang dituliskan di sticker ini. Cuma mungkin banyak orang 
yang menyukainya. 
 
Harga : Rp. 1.000   Rp. 800 

 
 
 
 
 



Harga dan Bonus (Video Tutorial Gratis) 
 
Kami tawarkan dengan harga Rp. 800* (negotiable) dengan minimal pemesanan 100 pcs. 
(100 pcs tersebut bisa lebih dari 1 model sticker). 
BONUS : Jika Anda membeli 100 pcs, maka Anda akan mendapatkan 1 buah CD kumpulan video 
tutorial eksklusif seharga Rp.50.000 GRATIS!!. Anda bisa memilih salah satu video tutorial berikut 
ini :  

• Adobe Photoshop,  
• Adobe After Effects 
• 3D Studio Max  
• Adobe Premiere Pro. 

 
Gambar sebagian content Video CD Tutorial Gratis buatan kami 

 

 

DAPATKAN HARGA ISTIMEWA JIKA PESANAN LEBIH DARI 1.000 pcs. 
 
BONUS : Jika Anda membeli 1000 pcs, maka Anda akan mendapat 
keempat video tutorial di atas dalam sebuah DVD eksklusif dengan isi 
4,5 GB  seharga Rp. 150.000 GRATIS!! 
 
 
Kami membuat sendiri video tutorial ini. Tingkatkan keahlian 
multimedia anda dengan Video Tutorial ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cara Belanja 
 
Berbelanja di sini sangat mudah dan menyenangkan, berikut 5 langkah mudahnya. 
1. silakan email pemesanan Anda melalui email ayyash.creative@gmail.com atau telp 

022 7097 3030 
2. isi alamat pengiriman dan nomor kontak dengan lengkap dan benar.. 
3. silakan transfer dana senilai jumlah barang dan ongkos kirim yang anda beli setelah 

mendapat konfirmasi dari kami melalui email dan telefon anda.  
4. setelah kami pastikan uang anda masuk ke rekening kami, barang akan kami kirim ke alamat 

anda melalui paket. 
5. Untuk daerah Bandung dan Cimahi bisa janjian ketemu, dan gratis ongkos kirim. 
 

• Harga NEGOTIABLE. Jika Anda memang berminat, kami akan berikan harga terbaik 
untuk Anda. 

• KEPERCAYAAN adalah harta kami yang paling berharga. Kami berkomitmen untuk 
menjaganya karena dengan itulah bisnis kami bisa bertahan seperti sekarang 

• ada 3 sticker yang harganya berbeda. Cuma 3 sticker kok, yang lain tetep 800 
NB : Untuk pemesanan percetakan, silakan email kami di ayyash.creative@gmail.com 
 
 


