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APA:

BAGAIMANA:

3.82 million:
The numbers of pounds of U.S. cotton used in 2017, 
a 28% increase over 2016. 

2,9 juta dolas AS:
Nilai estimasi serat kapas AS.

Sebuah merek yang terkemuka di China bergabung 
dengan program lisensi COTTON USA pada tahun 
2017 untuk menyediakan handuk dan kain yang kaya 
serat kapas AS ke hotel-hotel premium.



KEUNTUNGAN LISENSI

Cotton Council International (CCI) meluncurkan program 
lisensi COTTON USA yang sukses pada tahun 1989 dan 
sejak saat itu telah memberikan lisensi pada lebih dari 
51.000 lini produk busana dan tekstil rumah tangga yang 
menarget konsumen di seluruh dunia. Program lisensi 
COTTON USA tersebut bebas biaya hasil investasi untuk 
lini produk eksklusif kapas AS dan hal ini memungkinkan 
CCI untuk menjangkau jutaan konsumen dengan pesan 
tentang kapas AS.

Pada tahun 2016, sebagai bagian dari fokus pada inovasi 
yang baru dan dengan tujuan ekspansi menjangkau 
target audiensi yang baru, CCI mulai mengunjungi 
perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk 
kaya serat kapas ke industri perhotelan. Langkah tersebut 
merupakan penjualan antarperusahaan (business to 
business) dan COTTON USA menawarkan potensi kapas 
AS volume besar, mengingat produk-produknya termasuk 
seprai, handuk, dan jubah mandi, yang semuanya harus 
diganti karena tingginya frekuensi pemakaian oleh tamu.



Sukses perdana COTTON USA dalam merekrut 
pemegang lisensi yang baru di industri perhotelan 
terjadi pada Januari 2017 di China. Pemegang lisensi 
COTTON USA yang baru tersebut—Jiangsu SIDEFU 
Textile Co., Ltd.—menyediakan handuk dan kain-kain 
yang superior untuk banyak jaringan hotel premium, 
seperti Starwood, Hilton, dan InterContinental. 
Perusahaan tersebut telah menjadi merek terkemuka di 
industri handuk dan kain hotel di China.

Kuantitas awal pemakaian kapas AS adalah sekitar 3,82 
juta pon yang bernilai 2,9 juta dolar AS. Kesuksesan 
tersebut memperlihatkan kemampuan COTTON USA 
untuk menarik minat para pemegang lisensi baru di 
industri perhotelan dan CCI berharap mendapatkan 
lebih banyak lagi di masa mendatang. Lini produk 
COTTON USA termasuk handuk, jubah mandi, sarung 
bantal, seprai, dan duvet.

PILIHAN FAVORIT HOTEL



SIDEFU memperkenalkan lini handuk dan kain hotel 
SIDEFU X COTTON USA di Qingfeng Pushang, sebuah 
hotel butik bergaya Zen di Shanghai. Hotel-hotel 
premium memerlukan handuk dan kain yang mampu 
mempertahankan kualitasnya setelah lebih dari 100 kali 
pencucian dengan temperatur tinggi, sehingga sangat 
penting untuk menggunakan kain yang terpercaya. 
SIDEFU mendapati COTTON USA adalah pilihan 
terbaik untuk produk-produk berkualitas superior yang 
dipercaya hotel dan tamu.

SIDEFU telah menjadi yang terdepan dengan koleksi 
handuk dan kain hotel yang menggunakan kapas 
AS dan hotel-hotel butik lainnya di China telah 
mengikutinya. Koleksi tersebut akan mendapatkan lebih 
banyak perhatian di 2017 Dubai Hotel Fair di mana 
SIDEFU akan membuka stan yang memamerkan koleksi 
handuk dan kain hotel yang menggunakan kapas AS.

KAPAS YANG DIPERCAYA DUNIA



KONSISTENSI DAN INOVASI KAPAS AS

SIDEFU mengandalkan kapas AS untuk inovasi dan 
konsistensi. Konsistensi kapas AS memberikan SIDEFU 
manajemen dan kontrol yang sangat bagus selama 
proses produksi, mengurangi biaya dan risiko dalam 
berbelanja produk. Inovasi adalah kekuatan produk 
SIDEFU. Perusahaan tersebut memiliki pusat riset dan 
pengembangan teknologi serta sebuah tim teknisi mesin 
profesional dan teknologi paten yang menjamin statusnya 
sebagai pemimpin industri dalam bidang inovasi produk.



Acara-acara COTTON USA adalah bagian dari rencana 
pengembangan pasar komprehensif yang memajukan 
ekspor Amerika Serikat, meningkatkan pendapatan 
perkebunan Amerika Serikat, dan memperluas lapangan 
kerja Amerika Serikat. Semua program COTTON USA 
adalah hasil dari penilaian pasar, pengembangan 
program strategis, dan evaluasi berkesinambungan yang 
mendetail. Program lisensi COTTON USA oleh CCI didanai 
sebagian oleh pendanaan Market Access Program (MAP) 
dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).
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