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Sejauh ini bagaimana kinerja Melly GLOW Family KTV? 
Sejauh ini kinerja Melly Glow sudah sangat memuaskan. Sehingga tim manajemen 
sudah percaya diri untuk membuka 10 outlet baru 1 tahun ke depan dengan sistem 
franchise.

Bagaimana kondisi persaingan Melly Glow Family KTV dengan kompetitor?
Meskipun persaingan di bisnis ini terbilang ketat namun dengan keunikan yang 
ada, Melly Glow dapat memenangkan persaingan di bisnis ini. Terbukti di 
outlet Melly Glow Solo menjadi pilihan pertama untuk berkaraoke meskipun 
terdapat 5 kompetitor yang berada dalam radius 200 meter.

Kapan Anda mulai menawarkan peluang kerjasama tersebut? Apakah 
sudah teruji sebelum menawarkan peluang bisnis ini?
Baru mulai semester 2 tahun 2015 Melly GLOW menawarkan
peluang kerjasama ini.

Seberapa menguntungkan bisnis ini bagi calon mitra? 
Seberapa besar royalti fee-nya?
Bisnis franchise Melly GLOW Family KTV sangat menguntungkan, 
karena full ROI (Return of  Investment) dapat tercapai dalam 
2-3 tahun.

Berapa total investasinya? Apa saja yang didapatkan oleh 
franchise dengan dana investasi tersebut?
Untuk investasi franchise Melly GLOW Family KTV mulai 
dari Rp 3,5 M tergantung jumlah room karaoke.

FAQ

CONTACT US:
www.glow.co.id

(0271) 666595 0823 2080 8088

Jl. Bhayangkara 72A Solo - Indonesia

Melly Glow Family KTV



          Melly Glow Family KTV mulai berdiri sejak September 2013. Outlet pertama berlokasi 
di HARTONO Lifestyle Mall Lantai 2, Jalan Ir. Soekarno – Solo Baru. Menyediakan sebuah 
pengalaman berkaraoke yang berbeda. Didukung dengan pop-art interior design dan 
kualitas suara yang apik, akan memanjakan setiap pelanggannya. Potensi bisnis ini 
sangat menjanjikan karena pasar yang masih cukup luas dimana berkaraoke sudah 
menjadi life style sekaligus tempat untuk mengekspresikan diri yang sehat.

VISI

misi

Mengisi data di:
www.glow.co.id
& penjelasan

mengenai franchise
Melly Glow 

Pembayaran uang 
muka sebesar 50 

juta sebagai 
tanda keseriusan

Training & Grand 
Opening

          Menjadi Family KTV pilihan utama yang dapat memberi-
kan kenyamanan yang lebih dalam memanjakan setiap 
pelanggannya serta memberikan keuntungan kepada mitra 
kerja di seluruh Indonesia.

Membangun business opportunity dalam segmen market 
keluarga yang mengikuti tren hiburan dengan tingkat 
demand yang tinggi, life cycle product jangka panjang 
serta pendapatan yang berprospek.

Menjaga standar pelayanan yang prima dengan unique 
selling point ditambah ketepatan dalam melakukan pro-
mosi untuk memenangkan persaingan.

Memperluas jaringan bisnis bersama mitra kerja lokal 
yang saling menguntungkan melalui sistem franchise di 
seluruh Indonesia.
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FRANCHISE PACKAGE

NEXT OUTLET IS YOURS

Potensi ROI
(Return of Investment)

2-3 tahun

Membuat
perencanaan

pembangunan, 
layout, dan

desain interior
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Coming Soon

Luas outlet ±800 m²
21 - 28 rooms

Luas outlet ±500 m² 
15 - 20 rooms

Luas outlet ±1000 m² 
≥29 rooms

LITELITE MIDIMIDI GRANDEGRANDE


