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Ingin memiliki usaha mungkin selama ini jadi impian Anda. Banyaknya usaha yang berkembang mungkin
membuat Anda bingung memilih ide usaha yang mana yang sekiranya menguntungkan. Anda bisa mencoba
bisnis kekinian yang memiliki peluang keuntungan lebih besar. Bisnis kekinian apa saja yang bisa dicoba?
Simak ide bisnis kekinian berikut ya:
1. Coffee Shop
Aktivitas minum kopi bersama dengan teman jadi gaya hidup baru yang cukup disukai oleh berbagai

kalangan, bukan hanya milenial tapi juga orang dewasa. Membuka usaha coffee shop jadi peluang usaha
yang sangat menguntungkan, karena target marketnya yang luas dan kini menjadi populer.
Saat membuka coffee shop hal yang harus Anda perhatikan adalah menjaga kualitas rasa dari biji kopi juga
cara mengolahnya hingga menghasilkan kopi yang enak. Buatlah desain interior yang nyaman bagi
pengunjung Anda harus berikan pelayanan yang baik sehingga pengunjung akan semakin sering datang ke
coffee shop Anda.
2. Jasa Cuci Sepatu
Bisnis jasa cuci sepatu beberapa tahun kebelakangan kini cukup mengalami pertumbuhan. Banyak orang
yang mencari jasa ini untuk mencuci sepatu mereka dengan bersih dan sesuai dengan bahan sepatu mereka.
Anda harus perhatikan bahan-bahan sabun juga alat pembersih. Paling penting Anda juga harus memiliki
pengetahuan soal bahan dan cara merawat sepatu.
3. Katering Diet
Pola hidup sehat sekarang sudah marak digemari berbagai kalangan. Kini masyarakat mulai sadar
pentingnya hidup sehat seperti berolahraga hingga makanan yang mereka konsumsi. Banyak ingin memulai
mengonsumsi makanan sehat tapi tidak mengerti cara mengolahnya menjadi makanan enak. Anda bisa
memanfaatkan peluang usaha ini untuk membuka katering diet yang sehat tapi rasanya pun enak.
4. Tanaman Hias
Hobi tanaman hias kini semakin digandrungi oleh banyak orang, ditambah banyaknya pilihan tanaman
hias yang mudah didapatkan melalui toko tanaman hias. Anda bisa melirik usaha ini menjadi bisnis yang
cukup menjanjikan, mengingat selalu ada saja orang yang memiliki hobi ini. Hal paling utama Anda harus
memiliki pengetahuan mengenai tanaman hias, jenisnya, hingga cara merawatnya ya. Rawatlah tanaman hias
yang akan dijual dengan baik agar nantinya tidak mendatangkan kerugian.
5. Dessert Box
Rasanya yang manis, usahanya pun laris. Makanan kekinian ini memiliki banyak peminat, yaitu dessert box.
Kuliner manis ini memiliki peluang usaha yang luas karena peminat kuliner manis juga banyak, bukan hanya
anak-anak atau wanita, melainkan orang dewasa juga pria menyukai makanan manis. Hias dessert box
semenarik mungkin juga packagingnya yang unik, dessert box Anda akan memiliki banyak pembeli. Anda
juga membutuhkan lemari pendingin yang khusus menyimpan dessert box ini.
Banyaknya peluang usaha sayang sekali bila Anda tidak berani memulainya. Tunggu apa lagi? Anda bisa
memanfaatkan pinjaman modal untuk usaha yang ingin Anda bangun melalui DANASTRA. Anda hanya
membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk proses pengajuan dan kini Anda bisa mewujudkan impian Anda
untuk memiliki usaha sendiri.

