
 

  

Foodizz Bersama UNCTAD & Endeavor Indonesia Mengedukasi 

Womanpreneur di 5 Negara 

  

 

Foodizz berkolaborasi dengan UNCTAD (United Nations Conference on Trade And 

Development) dan Endeavor Indonesia, berkesempatan untuk mengedukasi pebisnis wanita 

(womenpreneur) di 5 negara (Filipina, Myanmar, Vietnam, Indonesia dan Kamboja). Sejalan 

dengan visi Foodizz yang selalu bergerak untuk selalu berkontribusi membagikan ilmu bisnis 

kepada sebanyak-banyak nya pebisnis, maka tawaran kolaborasi dari UNCTAD & Endeavor 

Indonesia ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk senantiasa memperluas jangkauan 

edukasi kepada para pebisnis, dalam hal ini telah terpilih dengan proses seleksi di seluruh 

negara oleh UNCTAD total sebanyak 21 pebisnis wanita dari berbagai industri yg bergerak di 

digital mendapatkan sharing dari Cindy Alvionita, Digital Lecturer Foodizz, yang  

juga merupakan Founder EAT Project & FORBES 30 Under 30. 

 

Acara dimulai pada pk. 13.30 WIB dengan pengenalan terhadap program yang sedang 

diselengarakan oleh UNCTAD, eTrade for Women eMasterclass, dimana program tersebut 



 

  

memiliki tujuan untuk membantu pebisnis wanita di Asia untuk mampu menghadapi 

transformasi dalam dunia bisnis berbasis digital & berkontribusi dalam ekonomi digital saat 

ini. Adapun Cindy Alvionita membawakan materi dengan tema “Introducing Digital Business 

Canvas”, dimana di dalam nya di paparkan mengenai: bagaimana menyajikan value/nilai bagi 

konsumen, bagaimana menjalan bisnis yang berbasis digital, dan bagaimana beradaptasi dan 

memenangkan hati konsumen dalam transformasi digital saat ini, secara garis besar, Cindy 

menyampaikan bagaimana para pebisnis wanita di 5 negara tersebut menerapkan / 

mengimplementasikan bisnis canvas tersebut dalam menjalankan bisnis nya masing-masing.  

 

Dengan ini ada nya kerja sama ini, Foodizz berharap dapat terus memberikan dampak terhadap 

perkembangan para pebisnis dalam menciptakan nilai tambah untuk memberikan yang terbaik 

bagi konsumen nya, yang pada akhirnya akan menciptakan kemajuan bagi para pebisnis di 

manapun berada.  

 

 

Tentang Foodizz 

Foodizz merupakan sebuah pratform edukasi bisnis kuliner yang didirikan pada tahun 2017, 

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, dengan sebuah 

visi besar untuk memberikan akses terhadap ilmu bisnis kuliner kepada seluruh foodpreneur di 

Indonesia dari berbagai kalangan, terutama UMKM yang jumlah nya 64,1juta di tahun 2018*. 

Sebagai platform online, Foodizz 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. Sebagai platform edukasi kuliner pertama 

di Indonesia, Foodizz berkomitmen untuk terus memberikan ilmu-ilmu bisnis kuliner yang 

lebih menyeluruh dan lebih up to date mengikuti perkembangan trend dan perilaku konsumen, 

http://www.foodizz.id/


 

  

untuk memberikan jawaban terhadap keresahan-keresahan yang dihadapi oleh pebisnis kuliner 

di nusantara, khusus nya UMKM, sejalan dengan visinya: menciptakan 1.000.000 pengusaha 

kuliner dan 5.000.000 lapangan pekerjaan. Bergabunglah dengan lebih dari 10.000 pengusaha 

kuliner UMKM dan UKM naik kelas dengan semangat berbagi, bertukar informasi, dan 

silaturahmi di telegram channel foodizz: t.me/foodizzid 

Sumber: 

* PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN 

USAHA BESAR (UB) INDIKATOR (2) PERKEMBANGAN TAHUN 2017-2018 TAHUN 

2017 - http://www.depkop.go.id/data-umkm 

 

Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi: 

Sarita Sutedja 

Public Relation Manager Foodizz – The First F&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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