SINHONLY FISH
NETS PTE LTD
Promising What We can Deliver

Perusahaan
Profile

“Dimanapun di Asia Tenggara
ditempat Anda berada, ada peluang
besar bahwa jaring atau tali yang
Anda gunakan adalah dari SHL”

Sinhonly Jaring ikan Pte Ltd, umumnya
dikenal sebagai SHL yang didirikan pada
bulan Desember 1982. Kami adalah
perusahaan (B2B) Bisnis ke Bisnis. Kami
hanya menyediakan untuk grosir yang
nantinya dijual kepada nelayan atau
distributor kecil.
Ketika SHL pertama kali dimulai, kami
memasok terutama ke Singapura dan
Indonesia . Kami menyediakan jaring Nilon,
jaring Politilen dan tali tambang.
SHL perlahan memperluas jajaran
produknya termasuk perangkat keras

dan aksesori sehingga menjadi pusat
kelautan satu atap untuk semua
perusahaan Indonesia yang mau masuk
ke industri ini.
Seiring dengan berjalannya waktu, SHL
berkembang pesat dengan distributor di
banyak provinsi di Indonesia mulai dari
Medan hingga Jakarta sampai ke
Sulawesi. Dengan titik distribusi ini, SHL
menjadi nama yang menjalar ke semua
rumah tangga di industry ini. Semua
orang di industri ini akan menggunakan
atau mengetahui tentang merek /
produk kami.

Tradisi
Kepercayaan & dapat
Diandalkan
Itu semua terjadi pada tahun 1982 ketika masih
dalam tahap mengembangkan singapura. Di sini,
pendiri kami, tuan tay aik chor, seorang pemuda
yang visioner, memulai sebuah toko kecil
sederhana yang menjual jaring ikan kepada
nelayan setempat dan pulau-pulau tetangga di riau
(indonesia).
Ia menekankan hanya menjual produk yang paling
berharga kepada para nelayan karena dia
sepenuhnya memahami kesulitan yang dihadapi
nelayan. Berada di bawah terik matahari dan hujan
hari demi hari, itu membuat hidup lebih sulit bagi
mereka ketika pengusaha yang tidak bermoral
menjual jaring / tali berkualitas rendah dan
peralatan lainnya untuk mereka. Oleh karena itu,
shl selalu berusaha untuk melengkapi semua
nelayan dengan alat tangkap yang paling dapat
diandalkan.
Ini adalah filosofi yang kami pegang sampai hari ini.

Products
Tali &
Belokan

Jaring
Ikan

Tali
PE (Spool)

Senar
Pancing

PPD 4 Senar

Tali
Tambang PE (warna)

Tali
Tambang PE (GGR)

Benang
PE GG 20 Gulung

Jaring Kawat

Jaring Nilon Multi
Monofilament

Jaring
PE Biru

Jaring PE GG

Jaring
Nilon

Jaring
Keramba (RK)

Sinhonly Fish Nets adalah pemasok utama jaring ikan, tali dan peralatan lainnya di Asia Tenggara.
Reputasi dan gaya bisnis kami telah diterima secara luas oleh mitra bisnis di kawasan ini. Ini adalah
kepercayaan antarakami dan mitra kami yang menciptakan situasi menguntungkan bagi semua
pihak.

Perangkat
Keras

Paku
"E" (orginal)

Paku
"A" (orginal)

Rantai
Stainless Steel

Paku
Kapal (Orginal)

Shackle Galvanis (Alat
Bantu Pengait)

Paku Sekrup
Stainless Steel

Galvanized
Jangkar
Parasut
Stackle

Boat Mustad
Nail
Pancing
(Original)

Pelampung
Boat Nail
Jaring
(Original)

Stainless
Steel
Jaring
Kepiting
Screw Nail

Lampu Cumi

Lampu Kelip

Aksesoris

Merek
GoldSHL

Cream of the Crop
Produk bearing (bantalan) dari merek premium kami GOLDSHL diproduksi
dari bahan material berkualitas tinggi yang sudah melewati proses kualitas
control yang paling ketat. Dijamin adalah yang terbaik

Goldfish

Terkenal Karena Kualitasnya
Jaring dan tali dengan merek ini dikenal dengan kualitas terbaik mereka;
kekuatan bertahan yang tinggi, durasi penggunaan yang lama, dan lembut.
Merek ini sangat menarik bagi kapal nelayan komersial yang lebih besar.
Karena investasi mereka di kapal sangat besar, masuk akal bagi mereka
untuk membeli jaring berkualitas tinggi untuk jaminan pengembalian.

SHL

Merek Yang Paling Diakui di Industri
Kualitas lebih tinggi dari rata-rata dan harga sangat wajar. Ada banyak
produk perikanan di bawah merek SHL di seluruh Indonesia. Ini bisa
dalam bentuk jaring, tali, pelampung atau produk lainnya. Semua nelayan
pasti pernah memiliki momen dimana saat mereka memancing, mereka
menggunakan produk SHL.

Fighting Lobster

Kualitas yang Dapat Diterima dengan Harga Bersaing
Ada banyak merek di pasaran. Fighting Lobster diterima oleh para nelayan
sebagai merek yang fungsional secara pasti dan dengan harga kompetitif.
Merek ini sangat menarik bagi para nelayan yang anggarannya terbatas
dan belum menginginkan jaring yang dapat memaksimalkan penggunaan.

Mustad

Penjualan kail terbaik di dunia.
Salah satu dari Empat kail terbaik di dunia yang dibuat oleh Mustad dan
alasannya jelas. SHL berusaha bekerja sama dengan Mustad untuk
membawa kebaikan ini kepada lebih banyak nelayan.

Kerjasama
"Setiap produk yang dipasok
oleh SHL sudah pasti diterima
oleh nelayan dan konsumen
akhir"
Prinsip panduan sederhana dari kontrol
kualitas yang ketat telah memungkinkan
kami untuk membedakan diri dari
pesaing kami di wilayah ini. Semua
produk yang ada dalam perusahaan kami
memiliki KUALITAS TERJAMIN.
Di tengah program ekspansi kami, SHL
menyambut baik proposal untuk
pengaturan kolaboratif

Distribusi
Apa yang ingin didapatkan distributor kami:
Memanfaatkan kekuatan kami yang
sudah mapan.
Memanfaatkan Nama Merek kami.
Memanfaatkan strategi pemasaran
terpusat kami.
Kuantitas minimal yang rendah untuk
setiap spesifikasi.
Bekerja bersama untuk membantu
mempromosikan merek di pasar
sasaran Anda.
Perusahaan komersial peralatan
penangkapan ikan yang memasok
produk bernilai untuk menghasilkan
uang
Alokasi Anggaran Pemasaran.
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