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Founder

Salah satu dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah
menjadi budaya adalah nongkrong. Kegiatan ini seringkali
dilakukan di berbagai ruang publik dengan teman-
temannya. Kebiasaan ini pun pada akhirnya mendapat
perhatian khusus dari berbagai pelaku bisnis untuk
mengelola ruang-ruang publik yang mereka punya sehingga
dapat menjadi tempat tongkrongan yang nyaman, modern,
dan menarik. Mulai dari konsep Café, Restoran,Coffe Shop,
Gerai Makanan, Ruang Terbuka yang difasilitasi food court,
mall,  dan masih banyak jenis lain yang bermunculan di era
sekarang dengan berbagai pembaharuan untuk
memanjakan konsumen.

 Tidak hanya menawarkan makanan yang lezat dan ruangan
yang menarik, adanya pertunjukan music juga tidak luput
dari perhatian dan cukup dapat menarik minat konsumen
untuk berkunjung. 
Jika disadari, ruang publik yang menggunakan jasa band
dalam usahanya biasanya akan memiliki pelanggan tetap.
Bahkan beberapa pengunjung akan merasa betah berlama-
lama didalam tempat makan dan rela memesan menu
tambahan hanya karena ingin menyaksikan pertunjukan
music dan menikmatinya hingga puas.

Disadari atau tidak,pelanggan cenderung lebih tertarik
mengunjungi sebuah ruang publik Ketika dilengkapi dengan
pertunjukan musik sebagai layanan tambahannya. Dengan
kehadiran musik di ruang public tersebut, suasana akan
terasa lebih hidup dan pada akhirnya akan dapat
mendongkrak pemasukan dari usaha yang menggunakan
pertunjukan musik.

Latar Belakang



A.fly music Management adalah salah satu Manajemen musik di Medan 
yang dibentuk oleh Agriva Sinuhaji pada 1 September 2019. A.fly music 
management sendiri berada dibawah naungan Karoent group Bersama 
dengan Afternoon florist Decoration. 

Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan bisa 
memuaskan hati dan telinga para pendengar kami dalam pertunjukan yang 
kami suguhkan. Disiplin, Ramah, dan Bertanggung jawab menjadi prinsip 
kami didalam perusahaan.

Terget kami adalah Menjadi Manajemen Musik terbaik yang mampu 
memaksimalkan setiap potensi yang ada untuk kepuasan konsumen.

Organisasi dan Manajemen
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Tentang Kami



Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kami mengajukan proposal kerjasama ini bertujuan untuk
menawarkan kerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu, sehingga terjalin
hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 

Pengalaman kami dalam dunia seni pertunjukan music diberbagai event
Bersama dengan musisi-musisi berkualitas menjadi modal kami untuk
membangun dan mengembangkan A.Fly Music Management, sebuah
perusahaan manajemen musisi kualitas dengan harga yang kompetitif
karena kami percaya bahwa yang kami butuhkan untuk dapat maju dan
berkarya adalah kepercayaan konsumen terhadap A.Fly Music Management. 



Jenis Penawaran

Kami menawarkan beberapa konsep formasi tim yang 
dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan music di 
event atau area perusahaan bapak/ibu. Tidak 
menutup kemungkinan juga untuk improvisasi 
formasi apabila dibutuhkan.

Catatan : 

- Harga tidak termasuk Sound 
System. Kami hanya 
menyediakan Pemusik beserta 
instrumen masing-masing.

- personil di setiap event 
mungkin berbeda-beda sesuai 
dengan arahan dari 
manajemen.



Penutup

Demikian proposal penawaran penawaran ini kami
perbuat. Adapun kesimpulan dari proposal
penawaran kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1.Kami selaku tim A.Fly Music Management
menawarkan tim kami untuk dapat bekerjasama
kepada Bapak/Ibu dalam meningkatkan performa
dari usaha Bapak/Ibu melalui bidang pertunjukan
musik.

2.Kami berharap Bapak/Ibu dapat memberikan
waktu dan ruang kepada kami untuk
mempresentasikan A.Fly Music Management di
usaha bapak/ibu.
3.Tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan
improvisasi dalam susunan formasi sesuai dengan
kebutuhan usaha bapak/ibu. 

Sekian pengajuan proposal penawaran kerjasama
ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk
dapat diterima sebagai partner bisnis perusahaan
Bapak/Ibu, sehingga terjalin hubungan bisnis yang
saling menguntungkan.



Hubungi 
kami 
seputar 
penawaran

Instagram : @aflymusicmedan
 

FB Fanspage : afly music management
 

Address : Kluster Bunga Rinte no.56, Medan
 

Contact : 081335005703 ( Christine)
          082160239006 ( Agriva)


