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Banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini sangatlah cocok untuk Anda yang memiliki jiwa bisnis
ataupun yang baru memulai merintis karir untuk mencapai kesuksesan. Dari ribuan jenis bisnis yang
dapat dipertimbangkan, bisnis handmade adalah salah satu yang tidak pernah lekang oleh
perkembangan zaman.
Bisnis handmade merupakan opsi usaha yang terbilang menjanjikan. Jika Anda termasuk orang
yang memiliki keahlian merajut, atau membuat berbagai kerajinan tangan seperti tas lukis, menjahit,
membatik, Anda dapat mulai menekuni hobi Anda untuk dijadikan bisnis. Banyak cerita kesuksesan
sebuah usaha yang berasal dari sebuah hobi. Berikut adalah inspirasi bisnis handmade yang dapat
Anda pertimbangkan.
Cake & Cupcake
Untuk kreasi kerajinan tangan yang satu ini Anda harus memiliki kreatifitas sebagai titik utama.
Karena menghias cupcake, kue dan pudding sangat berbeda dari memasak atau membuat kue
cake biasanya. Dengan kemahiran menghias yang Anda miliki, Anda bisa berkreasi mengubah cake
biasa menjadi bentuk unik seperti mobil, kastil dan tokoh kartun. Hanya dengan tangan kreatif, Anda
bisa mengumpulkan pundi-pundi uang yang banyak. Karena tidak sedikit cake dengan nilai artistik
yang tinggi dapat terjual dengan harga yang fantastis.
Anyaman
Jika Anda menguasai teknik anyaman, Anda bisa menciptakan tas, ransel, taplak, karpet,
keranjang dan masih banyak lagi. Untuk pemasarannya sangat mudah. Anda bisa mendaftar
sebagai Supplier untuk para penyalur yang besar. Setelah itu Anda juga bisa membangun brand
untuk marketing hasil kreatifitas kerajinan tangan Anda tersebut. Tetapi untuk hasil karya yang satu
ini, Anda perlu mempelajari desain. Alasannya, agar ketika di pasaran hasil karya Anda dapat
menarik para konsumen untuk membelinya.
Tidak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini banyak kita jumpai produk-produk di pasaran dengan desain
pasaran juga. Maka jangan sampai usaha Anda mengalami hal yang semacam ini, karena dapat
menurunkan nilai jual produk milik Anda.
Kreasi Hijab
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Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia, bisnis hijab merupakan
pilihan yang tepat untuk dirintis. Alasannya, banyak kaum wanita yang membutuhkan hijab. Target
Anda adalah para wanita yang baru mulai berhijab, dengan hijab siap pakai. Hijab siap pakai
merupakan solusi bagi para wanita yang ingin berhijab tampil cantik, namun kurang telaten dalam
pemakaiannya. Trend hijab seperti saat ini, membuka peluang yang besar bagi Anda yang ingin
berbisnis dengan kreatifitas tangan yang dimiliki.
Butuh kemahiran untuk menciptakan hijab dengan jahitan-jahitan tertentu secara permanen
sehingga orang yang ingin berhijab tinggal memakainya. Untuk harganya pun memiliki daya jual
yang tinggi. Pemasarannya pun sangat mudah. Karena sudah banyak toko-toko di Pasar maupun
pinggir jalan yang mau menerima hasil kerajinan tangan ini untuk dijual. Usaha ini tidak hanya
memproduksi saja, tetapi Anda juga bisa memasarkannya secara langsung kepada para konsumen.
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