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Gambaran Umum Perusahaan 
Sevencols merupakan bentuk usaha dari CV. DAMAI JAYA yang bergerak di 

bidang konveksi. Kami telah menekuni usaha bidang konveksi sejak tahun 1994 

dan terus konsisten menghadirkan produk-produk terbaik bagi pelanggan. Kami 

selalu melakukan evaluasi dan perbaikin secara terus menerus untuk menjaga 

kualitas produk dan menjaga kepercayaan pelanggan. 

 

Sebagai perusahaan yang profit oriented bukan berarti kami melupakan 

faktor-faktor lain yang selama ini membuat perusahaan ini tetap bertahan dan 

terus berkembang. Kebermanfaat perusahaan bagi para pelanggan serta 

masyarakat lingkungan sekitar menjadi salah satu tujuan perusahaan ini untuk 

selalu terus berkembang.  

Bentuk kebermanfaatan perusahaan ini bagi lingkungan sekitar adalah 

kami sering dipercaya Instansi pemerintah dan swasta, perusahaan, sekolah, 

hingga komunitas-komunitas dalam pemenuhan kebutuhan sandang. 
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Visi dan Misi 
Visi dan Misi yang kami terapkan antara lain adalah sebagai berikut: 

Visi 

Menjadi Perusahaan Konveksi yang dipercaya, unggul, dan mampu 

bersaing dalam pasar Internasional. Serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

Misi 

Untuk mewujudkan visi yang telah kami buat. Misi kami adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengutamakan Kualitas pada Setiap produk yang dihasilkan 

b. Memberikan pelayanan terbaik dan solutif bagi konsumen 

c. Menyerap dan mendidik tenaga kerja di lingkungan sekitar perusahaan 

d. Menciptakan suasana kerja yang baik dalam perusahaan 

e. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam produk 

f. Menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam hal tata kelola perusahaan 
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Layanan Kami 
Pada dasarnya kami melayani pembuatan segala macam produk yang 

berhubungan dengan kebutuhan sandang. Selain memproduksi sendiri kami juga 

menerima makloon Jahit, Sablon, Bordir, dan Sublimasi Printing. 

Beberapa produk yang sering kami kerjakan Antara lain: 

 

❖ Kaos Komunitas / Event 

❖ Seragam Sekolah / Kerja 

❖ Jersey Olahraga 

❖ Kemeja 

❖ Pakaian Dinas Harian (PDH) 

❖ Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 

❖ Jaket / Hoodie 

❖ Celana Formal / Non Formal 

❖ Polo Shirt 

❖ Tas Sekolah 

❖ Totebag 

❖ Masker 

❖ Berbagai Macam Topi 

❖ APD 

❖ Syal / Scraft Printing 

❖ Handuk 
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Rekanan Kami 
Dalam perjalanan sejak 1994, berikut ini adalah beberapa rekanan yang 

telah mempercayakan proses produksi kepada kami: 
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Proses Produksi 
 Dalam upaya kami memenuhi kebutuhan pelanggan, kami benar-benar 

mempertimbangkan dengan baik setiap langkah produksi yang ada.  Kami selalu 

melakukan pembaruan alat produksi dan perbaikan SDM secara terus menerus 

demi terciptanya produk berkualitas. Dibawah ini adalah beberapa proses 

produksi sebelum produk sampai ke tangan pelanggan. 
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Hasil Produksi 
Berikut ini adalah beberapa produk yang telah kami hasilkan. Untuk 

melihat hasil produksi terbaru, Anda dapat mengunjungi Instagram kami 

www.instagram.com/sevencols 
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Kontak 

 

Workshop: 

Jl. Kolonel Sugiono 7 No.8 RT08/RW02 Kec. Kedungkandang 

Kota Malang 

65134 

Nomor Telepon: (0341) 361 789 

Nomor HP/WA : +62 812 3530 4257 

     +62 812 3334 6657 

Email: sevencols@gmail.com 

Website: www.sevencols.com 

 

Google Maps: https://g.page/sevencols?share 
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