
 

 

Apa sih bedanya Jersey KW Thailand Grade AAA dan Grade ORI? 

 

Disini kami ingin menjelaskan secara jujur perbedaan grade jersey yang beredar di 
pasaran berdasarkan pernyataan dari supplier dan kenyataan yang terjadi di lapangan agar 
tidak ada lagi isu-isu miring tentang Grade AAA maupun Grade ORI yang saling 
menjatuhkan demi kepentingan dagang masing-masing penjual. 

1. Grade AAA 
Jersey KW Thailand Grade AAA menurut penjelasan dari supplier merupakan 

jersey dengan kualitas terbaik yang ada di Thailand. Jersey ini memiliki tingkat 
kemiripan hingga 98% terhadap jersey original yang dijual di official store. 

Jersey Grade AAA dibuat dengan bahan, sablon, hang tag dan detail lain yang 
benar-benar mirip dengan jersey originalnya. Kelemahan dari jersey Grade AAA 
adalah dijual dengan hanya menggunakan plastik polos dan tidak adanya barcode 
sticker  pada hang tag nya seperti jersey original. Selain itu size untuk Grade AAA 
hanya terdapat S,M,XL. Namun jangan khawatir, secara kualitas bahan hingga detail 
lain dijamin akan sangat mirip kok. :D 

Secara variasi jenis jerseynya, untuk Grade AAA ini memiliki keunggulan lain 
yaitu tim2 menengah maupun tim kecil terkadang bisa dipesan jerseynya. 
 

2. Grade ORI 
Jersey KW Thailand Grade ORI sebenarnya bukanlah produk made in 

Thailand. Grade ORI merupakan barang buatan CHINA yang dibuat semirip 
mungkin dengan jersey Grade AAA. Akan tetapi jersey Grade ORI ini juga memiliki 
kelebihan lain, yakni size yang lengkap (S,M,L,XL), packaging menggunakan 
polybag serta terdapat sticker barcode pada hang tagnya sehingga jersey ini bisa 
dibilang sangat mirip dari jersey original dan orang yang membelinya pun merasa 
lebih prestis. Namun kelemahan dari Grade ORI ini adalah tidak semua jersey 
diproduksi. Biasanya hanya tim2 papan atas saja yang ada. 

 
Nah, sekarang semua kembali lagi kepada keinginan masing-masing pembeli. Ingin 

jersey Grade AAA dengan barang yang baik dengan harga yang lebih murah, atau ingin 
jersey Grade ORI dengan kondisi yang juga tidak kalah baik dengan harga yang sedikit lebih 
mahal. APAPUN PILIHANMU, BELI JERSEY YA DI JERSEY.JOGJA! :D 
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