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SIN TSI adalah produk penyempurnaan yang diracik oleh
KH. R. Abdul Malik dengan dilandasi kemampuan dan
pengetahuan yang mumpuni dalam bidang peracikan.

Produk SIN TSI yang Beliau ciptakan menjadi sangat istimewa karena terdiri dari 17 macam ramuan secara
unik menghasilkan saus yang menghadirkan kenikmatan cita rasa nusantara. Selain itu, ismul a'dhom dan
do'a-do'a khusus yang selalu terlibat dalam proses peracikan menghasilkan gelombang pendek yang
membuat SIN TSI mengeluarkan aroma alami, kenikmatan yang luar biasa, dan sesuatu yang istimewa.

JENIS PRODUK
Sin Trust adalah produk rokok putih yang
menggunakan tembakau murni dan
merupakan hadiah dari KH. R. Abdul Malik
untuk PT. Tridaya Sinergi Indonesia atas
kepercayaan serta amanahnya selama ini.

SIN Platinum TSI pada awal kemunculannya
adalah dengan Merk Sin Platinum Special,
dikarenakan perubahan pada regulasi,
produk ini telah mengalami dua kali
perubahan nama merk.
Harga Konsumen

Rp 17.000,-

Harga Konsumen

Sin Kujang Mas bersama dengan Sin
Platinum Special merupakan produk Sigaret
Kretek Tangan pertama yang dipercayakan
oleh PR. UD. Putra Bintang Timur untuk
dipasarkan oleh PT. Tridaya Sinergi Indonesia.
Harga Konsumen

Sin Sapu Jagat dibuat berdasarkan
permintaan pasar TSI, KH. R. Abdul Malik
membuat produk ini tidak kalah dengan
produk-produk sebelumnya dengan Harga
Jual yang sangat terjangkau.

Rp 17.000,-

Harga Konsumen

Sin Sinergi Mind merupakan variant Filter
pertama yang diluncurkan untuk Mitra TSI,
memiliki rasa yang dapat bersaing dengan
produk-produk sejenis di pasaran.
Harga Konsumen

Rp 18.800,-

SIN Kujang Mas Filter di luncurkan pada
Bulan Ramadhan 1438 H.
Produk ini diciptakan atas banyaknya
permintaan dari para pecinta SIN KUJANG
MAS yang menginginkan dalam variant
Filter.
Harga Konsumen
Rp 19.200,-

Rp 24.000,-

Sin Platinum Filter adalah produk Sigaret
Kretek Mesin Reguler, untuk merangkul
konsumen yang terbiasa dengan Produk
Filter Reguler. Cita rasa yang khas dan
dikemas dengan apik dan mudah untuk
dibawa.
Harga Konsumen

Harga Konsumen

SIN Krakatau diluncurkan pada tanggal
17 Agustus 2018 di Kota Serang. Produk ini
merupakan produk yangmemiliki
keunggulan-keunggulan yangada pada
produk-produk sebelumnya.
Produk Kretek dengan ukuran batang yang
besar memberikan kenikmatan yang lebih
dibandingkan produk lain.

Rp 19.200,-

Sin Sinergi Mind Menthol merupakan
pengembangan pada variant produk Mild
dengan penambahan Menthol yang
menambah cita rasa menjadi luar biasa dan
lebih mantap.
Rp 19.800,-

Rp 14.600,-

Sin Trust Menthol adalah pengembangan
dari Sin Trust dengan penambahan
Menthol, membuat Sin Trust Menthol
memiliki cita rasa khusus yang sangat
digemari oleh penikmat Rokok Putih
Menthol.
Harga Konsumen
Rp 22.000,-

Sin Provost 19 merupakan produk unggulan
dari Sang Peracik "KH. R. Abdul Malik" yang
dibuat khusus untuk dipasarkan oleh PT.
Tridaya Sinergi Indonesia. Produk terbaik dari
variant Rokok SIN yang pernah ada.
Harga Konsumen

Rp 21.500,-

Harga Konsumen

Hubungi :

Rp 52.000,-

