
ourIMERCHANDISE

Buku yang berisikan kumpulan resep-resep

masakan khas beberapa keluarga AFS dari beragam 

negara di dunia. Lengkap dengan foto jenis bumbu 

masakan serta langkah memasak.

Harga : IDR 75K

Sebagai bagian kegiatan fundraising, Bina Antarbudaya menggalang donasi 

melalui penjualan merchandise. Sebagian keuntungan dari merchandise yang 

terjual akan disalurkan kepada siswa-siswi kurang beruntung yang akan 

mengikuti program AFS. Mari bantu kami untuk mewujudkan mimpi anak 

bangsa untuk mnegikuti pembelajaran antarbudaya.

Untuk pembelian, bisa melalui :

ina.fundraising@afs.org

Buku AFS Cooking The World 



Tas serut ini berbahan parasut yang ringan dibawa berpergian dan 

waterproof. Sangat cocok bagi yang sering berkegiatan di outdoor. Tersedia

 2 pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanmu, yaitu putih 

& hitam.

Harga : IDR 80K

Tas Serut AFS



Bagi yang sering traveling dan berpergian kemana saja, Luggage Tag ini

 sangat cocok agar koper & barang bawaan tidak tertukar.  Dilengkapi 

dengan logo AFS & Bina Antarbudaya pada sisi depan, luggage tag ini bisa 

juga  diberi keterangan identitas kamu di sisi belakang!

 
Harga : IDR 30K

Luggage Tag AFS

Totebag AFS cocok digunakan untuk 

kegiatan sehari-hari. Seperti kuliah, 

ke Kantor, atau jalan-jalan. Ukurannya pas 

bisa mencakup banyak barang bawaan.

Harga : IDR 50K

Bagi kamu yang senang menulis dan mencatat sesuatu, 

notebok AFS ini bisa menjadi pilihan tepat buatmu! 

Notebook ini menggunakan kertas daur ulang, dan 

dilengkapi dengan pena.

Harga : IDR 30K

Totebag AFS Merah

Notebook AFS



Kaos AFS kali ini tampil dengan desain berbeda, khas Negara Indonesia. 

Menampilkan sosok wayang, Gatotkaca. Kaos ini berbahan cotton yang 

nyaman dipakai sehari-hari. Ada dua warna pilihan, yaitu putih dan hitam.

Harga : IDR 100K

Kaos AFS Wayang Hitam & Putih

Tumbler ini tersedia untuk minuman 

berukuran +/- 600ml air. Bisa digunakan 

untuk menyimpan air panas dan dingin. 

Tampilan luarnya yang doff, sangat cocok 

untuk dibawa berpergian. Ada dua warna 

pilihan, yaitu biru dan hitam.

Harga : IDR 90K

Tumbler AFS Hitam & Biru



Tas berbentuk tabung yang bisa dipakai dengan cara disilangkan ke sisi kanan

 & kiri ini, mempunyai kapasitas yang besar. Cocok bagi kamu yang sering

berpergian dengan membawa banyak barang. Tas ini berbahan cordora tebal 

yang tidak mudah sobek dan tidak transparan.

Harga : IDR 120K

Tas Tube Sling AFS Hitam

Tas berbentuk tabung yang bisa dipakai 

dengan cara disilangkan ke sisi kanan & 

kiri ini, mempunyai kapasitas yang besar. 

Cocok bagi kamu yang sering berpergian 

dengan membawa banyak barang. Tas ini 

berbahan parasut tebal yang tahan air 

dan tidak transparan.

Harga : IDR 120K

Tas Tube Sling AFS Kuning


