
 

 

Inspiratif, Sharing Foodizz Dalam Webinar Forbes Business Talk Mengenai Bisnis 

Kuliner Go-Digital 

  

 

Ikut serta dalam Webinar Indonesia Business Talk, Sarita Sutedja, GM Corporate Foodizz 

sharing mengenai peran edukasi dalam market F&B yang saat ini mengharuskan para pebisnis 

kuliner untuk go-digital. Menurut Sarita, saat ini akses terhadap ilmu bisnis kuliner masih 

menjadi permasalahan di Indonesia. Terutama pada saat pandemik, akses yang mudah 

sebenarnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan bisnis kuliner para UKM & UMKM.  

“UKM & UMKM yang berhasil dan tidak berhasil itu terletak pada mentornya” ujar Sarita 

mengutip ucapan dari Pak Sandiaga Uno. “Yang dimentori seseorang biasanya bisnisnya lebih 

berhasil” lanjutnya. Disini peran Foodizz sebagai platform EduTech dapat memberi solusi 

dalam akses para pelaku UKM & UMKM yang membutuhkan para mentor dalam bisnis 

kuliner mereka. “Foodizz didirikan atas dasar keresahan pelaku UKM & UMKM mengenai 

tidak adanya akses ke mentor” ujar Sarita. “Gap antara yang butuh investor dan para investor, 

masih sulit aksesnya. Sulitnya akses tidak harus material seperti modal tapi juga akses ke ilmu 

edukasi bisnis kulinernya. Bahkan terkadang pebisnis kuliner itu bukan perlu modal namun 

sebenarnya perlu skillnya” lanjutnya. Dalam hal ini Foodizz berperan sebagai platform yang 

mempermudah akses para pebisnis kuliner ke para mentor. 

 



 

 

Webinar ini merupakan acara sharing yang diselenggarakan Forbes Indonesia bersama praktisi 

dalam industri kuliner yaitu Daisy Harjanto (Coofounder dan Director, Yummy Corp), Patricia 

Muljadi (Pemimpin Penjualan Masuk, Xendit) dan Sarita Sutedja (GM Corporate 

Communications, Foodizz) dengan tema “Growing Appetite” yang berlangsung pada hari 

Rabu, 26 Maret 2021. Webinar ini dapat disaksikan di channel youtube Forbes Indonesia. 

 

Tentang Foodizz 

Foodizz merupakan sebuah pratform edukasi bisnis kuliner yang 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, 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, 

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 artikel : https://www.youtube.com/watch?v=vXvkPrj7BvY 

 

Sumber gambar : https://www.youtube.com/watch?v=vXvkPrj7BvY 

 

http://www.foodizz.id/
http://t.me/foodizzid
https://www.youtube.com/watch?v=vXvkPrj7BvY


 

 

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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