
 

 

FOODIZZ CONNECT + FASILITASI KOLABORASI ANTAR PELAKU BISNIS KULINER 

 

Bandung, 25 Mei 2021 – Foodizz Connect +, sebuah program rutin yang di inisiasi Foodizz – the 1st f&b 
edutect in Indonesia, yang telah digelar sebanyak 2 kali, Selasa, 18 Mei 2021 & Jumat, 21 Mei 2021, 
dihadiri oleh teman-teman pebisnis kuliner yang ada di beberapa kota, Bandung, Semarang, 
Purbalingga, Semarang, Temanggung, dan Yogyakarta. Sesuai dengan visi nya “Changing people life 
through F&B Education”, program Foodizz Connect + ini di inisiasi untuk memberikan kesempatan 
networking dan silaturahmi bagi para pelaku bisnis kuliner di Indonesia. Diselenggarakan secara 
offline di Foodizz Campus, Jl. Ir. H. Djuanda no. 70 Bandung, Jawa Barat, program ini diharapkan dapat 
menjadi hub untuk bisa mempertemukan, memberikan update informasi, dan menjadi cikal bakal 
banyak terobosan baru di industri kuliner di Indonesia. “Saat ini kolaborasi menjadi kunci bagi pebisnis 
kuliner lokal untuk sama-sama menciptakan nilai tambah bagi bisnis nya masing-masing, Foodizz 
berharap mampu memberikan fasilitas, wadah, dan tempat bagi para pebisnis kuliner dan pelaku 
industri ini untuk mampu bersinergi dan menghadapi tantangan dan keluar sebagai pemenang dalam 
setiap persaingan, terutama dengan pelaku industri kuliner di luar Indonesia” ujar Rex Marindo, CEO 
Foodizz. 

Adapun kegiatan Foodizz Connect + ini digelar setiap 2 kali setiap minggu nya, setiap hari Selasa dan 
Jumat, peserta diminta mendaftar, dan dikonfirmasi terlebih dahulu untuk dapat hadir, pendaftaran 
bisa dilakukan secara online melalui link: bit.ly/foodizz-connect 

 
Tentang Foodizz 
Foodizz merupakan sebuah platform teknologi edukasi bisnis kuliner pertama di Indonesia (the 1st F&B 
Edutech in Indonesia), yang memiliki visi “Changing People Life though F&B Education”, dan bertujuan 
untuk membangun & menumbuhkan ekosistem bisnis kuliner. Dimana ekosistem bisnis kuliner yang 
dimaksud terkait dengan 8 ekosistem pendukung: Foodpreneur / Pebisnis Kuliner, Resources / 
Vendor, Investor, Mentor / Konsultan, Society / Masyarakat, Financial Institution / Institusi Keuangan, 
Regulator / Pemerintah, Educator / Experts. Didirikan pada tahun 2018, sejak itu Foodizz telah 
mengedukasi total lebih dari 300.000 orang di lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia sampai akhir 



 

 

tahun 2019, dan masih akan terus bertambah. Foodizz juga memberikan edukasi berupa video edukasi 
dan podcast, yg bisa diakses melalui www.foodizz.id, serta memfasilitasi berbagai workshop dan 
program CSR dari beberapa perusahaan besar di Indonesia. Foodizz juga berkomitmen untuk terus 
memberikan ilmu-ilmu bisnis kuliner yang lebih menyeluruh dan lebih up to date mengikuti 
perkembangan trend dan perilaku konsumen, untuk memberikan jawaban terhadap keresahan-
keresahan yang dihadapi oleh pebisnis kuliner di nusantara, khusus nya UMKM. Bergabunglah dengan 
lebih dari 30.000 pebisnis kuliner dengan semangat berbagi, bertukar informasi, dan silaturahmi di 
telegram channel foodizz: t.me/foodizzid 
 
Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi : 
Sarita Sutedja 

GM Corporate Coomunication Foodizz – The First F&amp;B Education Platform in Indonesia 

Whatsapp: +62 81320992992 

Email: sarita@foodizz.id 

Website: www.foodizz.id 

Instagram: @Foodizz.id - https://www.instagram.com/foodizz.id/ 

Facebook Fanpage: Foodizz Company - https://www.facebook.com/foodizz.id/ 

Join Foodizz Community edukasi harian di channel telegram free: https://t.me/foodizzid 

Klik Subscribe Youtube channel Foodizz: http://www.youtube.com/c/FoodizzChannel 
Follow TikTok Foodizz Belajar Kuliner : https://bit.ly/FoodizzBelajarKuliner 
Twitter Foodizz.id : https://twitter.com/Foodizzid 
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