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LEBARAN
(    sehan BAreng baR long shift-AN) 

Tausiah : Penuh pesan dan syarat makna. Salah satu 
penampilah ceramah agama dari peserta. 

Kompak : Seluruh karyawan terlihat penuh antusias dan kompak 
melakukan flash mob yang sedang tranding di media sosial.

          ada bulan Ramadhan yang penuh dengan
          berkah ini, sudah menjadi tradisi bertahun-
tahun PT Citra Warna Abadi mengadakan buka 
puasa bersama, kebersamaan ini menjadi 
moment yang sangat spesial untuk semua 
karyawan karena masing-masing 
departement mengisi acara dengan 
penampilan karya luarbiasa mulai dari 
menyanyi, tari reog, drama, ceramah agama, 
flash mob yang semuanya disampaikan dengan 
penuh kegembiraan.
      Buka bersama dengan tagline LEsehan BAreng 
baR long shift-AN yang disingkat LEBARAN bisa 
bermakna sebagai ucapan rasa syukur setelah 
bekerja dengan keras sepanjang bulan puasa 
dengan pencapaian hasil yang memuaskan.

P

Menjaga Budaya : Bertalenta, karyawan CWA 
begitu luwes membawakan Tari Reog. 

Geerr : Cerita joko tarub ala CWA membuat
gelak tawa semua penonton. 

Sambutan Management : Ibu Rani (GM) 
PT. CWA memberikan sambutan acara .

Sumringah : Pak Tarno (Ketua Pelaksana) memberikan hadiah pada 
salah satu pemenang lomba.

LE
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Komitmen Mendukung Program Lingkungan 

Proklim : Redina Vidya A. Manager HRGA PT. Citra Warna Abadi menyerahkan poduk cat Weldon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo Jawa Tengah
dan perwakilan Desa Karangmojo untuk support Program Kampung Iklim 2022. 

  SUKOHARJO -  Perwakilan dari PT. Citra Warna Abadi 
menyerahkan produk cat Weldon untuk support Program 
Kampung Iklim Kab. Sukoharjo tahun 2022. Pada bulan 
Aril 2022 lalu talah dilaksanakan pengecatan pada Desa 
Karangmojo, dimana pada tahun ini terpilih sebagai salah 
satu desa yang mewakili kab. Sukoharjo dalam Program 
Kampung Iklim (Proklim) Nasional.
   Program CSR dalam bidang lingkungan dijalankan 
sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam 
menjaga dan turut serta melestarikan alam dalam skala 
kecil namun konsisten dan berdampak positif pada 
masyarakat sekitar.
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Kampung Iklim 
Desa Karangmojo Weru Sukoharjo

Fokus : Salah satu sudut yang menjadi lokasi pengecatan menggunakan 
Cat Weldon di Desa Karangmojo 
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Menghitung Kebutuhan 
Cat Tembok

WelProof : Cat Pelapis Anti Bocor. 
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Baru! Tinting System

Weldoners Mau Cat Warna Spesial?

Gampang... di tinting saja
Dalam hitungan menit.. jadi deh 

Cat siap diaplikasikan
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