DANASTRA

Peluang Usaha Rumahan dengan Modal Kecil di
Tengah Pandemi
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#DiRumahAja bukan berarti Anda tidak bisa memulai usaha loh. Di tengah keadaan pandemi ini, Anda
masih bisa berpenghasilan dengan mengajukan modal usaha bersama DANASTRA! Modal yang Anda
butuhkan juga tidak perlu modal yang besar, yang penting modal tersebut cukup untuk membiayai hal-hal
pokok yang Anda butuhkan untuk memulai usaha tersebut.
Mungkin Anda bertanya-tanya, “Usaha apa sih yang cocok untuk dimulai di tengah pandemi?” Nah, berikut
ini ada beberapa rekomendasi usaha yang bisa Anda mulai dari rumah di tahun 2020 ini:

1. Snack
Karena kebanyakan orang tidak keluar rumah, maka bisnis makanan kecil seperti keripik singkong bisa
menjadi bisnis yang cukup menguntungkan. Biasanya snack kering bisa lebih tahan lama ketika disimpan
dengan baik, karena itu Anda bisa menjualnya dengan lebih mudah secara online. Setelah mendapatkan
modal dari DANASTRA, Anda bisa menggunakan dana tersebut untuk membeli beberapa bahan pokok
seperti bahan makanan, kemasan, serta pulsa yang akan Anda gunakan untuk mengatur toko online yang
Anda miliki.
2. Katering Masakan Rumahan
Masakan rumahan yang dikemas dengan baik dan menu yang bervariasi juga bisa Anda mulai di tengah
pandemi ini. Ketika kebanyakan orang kesulitan untuk berbelanja bahan pangan, Anda bisa langsung
menjual makanan rumahan siap santap. Selain itu, tentu saja Anda bisa dengan mudah memasarkan masakan
Anda lewat media sosial yang Anda miliki.
3. Dropshipper
Ketika Anda memulai usaha sebagai dropshipper, Anda tidak memerlukan modal yang besar. Sebagai
dropshipper, Anda hanya perlu menjadi ‘jembatan’ di antara pembeli dan supplier Anda. Tugas Anda adalah
memasarkan barang, mencatat pesanan pembeli, kemudian menyampaikan pesanan tersebut kepada supplier.
Praktis kan?

Karena dilakukan secara online, ketiga usaha yang disebutkan di atas tidak memerlukan modal yang besar.
Apa lagi, Anda bisa segera mengajukan pinjaman modal usaha kepada DANASTRA tanpa jaminan apa pun.
Hanya dengan KTP, Anda bisa langsung memulai usaha impian Anda dan menambah penghasilan di masamasa pandemi!

