
 

 

 

 

 

Tujuan :  
 

1. Menarik para viewer untuk membeli T-Shirt dari Bagiamal.com, dan ikut 

berpartisipasi dalam kesempatan memenangkan undian berhadiah, selain 

itu juga berpartisipasi dalam mendukung kami untuk membantu sesama, 

karena kami memiliki komunitas Bagiamal yang akan mengadakan program 

sosial secara rutin kepada mereka yang membutuhkan.  

 

2. Memberikan informasi untuk cara pemesanan dan syarat ketentuan 

program berhadiah.  
 

Konten TikTok Bagiamal.com 

 

Konsep Konten   : Beli Untuk Memberi 
 

Product    : T-shirt Bagi Amal  
 

Term  & Condition  :  
 

Setiap pembelian 1 Tshirt mendapatkan 1 tiket untuk kesempatan mengikuti 

undian berhadiah yang akan diundi setiap bulannya dengan hadiah yang beragam 

(seperti mobil, motor, liburan, uang tunai, jalan-jalan, makan malam, tiket 

pesawat, dll).  

 

Saat ini sedang diadakan Buy 1 Gift 1, jadi setiap pembelian 1 T-shirt, maka 1 T-

shirt juga akan diberikan untuk mereka yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tentang Bagiamal.com :  
 

BagiAmal adalah platform penjualan baju yang memiliki konsep berbeda dengan 

konsep penjualan pada umumnya, karena pembeli yang membeli baju di 

bagiamal.com akan mendapatkan kesempatan memenangkan undian berhadiah 

yang sangat menarik, dan dengan membeli produk kami secara tidak langsung 

berpartisipasi dalam mendukung kami melaksanakan program sosial kami untuk 

membantu sesama dan orang – orang yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual : 

 Menjelaskan konsep pembelian dari bagiamal :  

 

- Untuk setiap pembelian t-shirt secara otomatis ikut berpartisipasi 

dalam kesempatan mendapatkan undian berhadiah yang akan diundi 

setiap bulannya, dan akan diumumkan melalui website / media sosial 

Bagiamal.com 

- Program Buy 1 Gift 1, jadi setiap pembelian 1 T-shirt, maka 1 T-

shirt juga akan diberikan untuk mereka yang membutuhkan. 

- Dan Bagiamal.com memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk 

saling berbagi, serta selalu menanamkan rasa penting dalam 

membantu sesama, sehingga kami selalu menyisihkan sebagian dari 

profit penjualan kami yang akan disalurkan melalui kegiatan sosial 

untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan, seperti panti 

asuhan, korban bencana alam, dan yayasan – yayasan sosial lainnya. 

 menunjukan / mengarahkan link yang dapat digunakan untuk membeli T-

Shirt Bagiamal. 
 


