
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodizz Mengedukasi 15 Mentor Kelas & Ketua  

Komunitas Partner GoFood  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GoFood menggandeng Foodizz dalam program Pelatihan Eksklusif untuk mengedukasi para peserta 

yang lolos dan menjadi Mentor Kelas & Ketua Komunitas Partner GoFood. Dalam membantu 

perkembangan bisnis kuliner di Indonesia yang salah satunya melalui aplikasi online delivery, 

Foodizz sebagai platform edukasi bisnis kuliner, kali ini membantu GoFood dalam menciptakan 

Mentor Kelas dan Ketua Komunitas Partner GoFood yang berkualitas. Mentor Kelas dan Ketua 

Komunitas Partner GoFood digadang-gadang untuk mengedukasi para merchant dengan baik, 

sehingga mampu menjadi pebisnis kuliner yang terus berkembang. “Selain materi bisnis yang harus 

dikuasai para Ketua Komunitas Partner GoFood ini, cara penyampaian yang dilakukan nanti juga 

harus tepat, sehingga teman-teman merchant GoFood lainnya akan mudah mengerti materi yang 

disampaikan oleh Ketua Komunitas Partner GoFood dan dapat menjadikan bisnis seluruh merchant 



 

 

GoFood menjadi terus berkembang lebih baik lagi”, ujar Panji Nursyamsi pemateri public speaking 

dalam pelatihan hari ke-3. Berikut rincian programnya : 

 

• Program pelatihan ini, dikhususkan untuk peserta yang lolos 3 tahap seleksi selama 2 bulan 

lama nya yang dibuka di beberapa kota di Indonesia seperti di kota Jabodetabek, Bandung, 

Surabaya, Yogyakarta dan Semarang.  

• Peserta yang lolos terpilih menjadi Ketua Komunitas Partner GoFood yang berjumlah 15 

orang ini, setelah program ini selesai akan diberikan program tersendiri oleh GoFood untuk 

mengedukasi merchant lainnya sebagai pembicara dalam pelatihan baik itu secara offline 

maupun online. 

• Setelah melewati 3 tahap seleksi, 15 orang pemenang yang menjadi Mentor Kelas dan Ketua 

Komunitas Partner GoFood diharapkan dapat mengedukasi dengan menyampaikan kembali 

materi yang diberikan oleh pemateri Foodizz kepada merchant GoFood lainnya.  

• Program pelatihan eksklusif mentor kelas ini berlangsung selama 4 hari dimulai pada tanggal 

3 Agustus 2020 hingga 6 Agustus 2020 dengan durasi setiap kelasnya selama 4 jam.  

• Materi yang diberikan oleh Foodizz kepada Ketua Komunitas Partner GoFood yaitu 

merupakan materi inti pebisnis kuliner yang mudah dimengerti, sehingga para Ketua 

Komunitas Partner GoFood dapat menyampaikan kembali materi nya kepada merchant 

GoFood lainnya yang akan di edukasi oleh mereka meliputi Branding dan Marketing, 

Operasional, Public Speaking dan Finance. 

 

Foodizz berharap dapat terus berkontribusi dalam perkembangan bisnis kuliner di Indonesia melalui 

edukasi yang diberikan Foodizz secara maksimal. Selain itu, Foodizz juga mendukung penuh 

program-program GoFood yang selalu memudahkan para merchant nya untuk terus berkembang 

dalam era digitalisasi seperti sekarang ini. 

 

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 

http://www.foodizz.id/


 

 

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: 

* 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: 

Nadya Putri Buana 

Community Manager Foodizz – The First F&B Education Platform in Indonesia 

Whatsapp: +62 85212190143 

Email: nadya@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 

http://t.me/foodizzid
http://www.depkop.go.id/data-umkm
http://www.foodizz.id/
https://www.instagram.com/foodizz.id/
https://www.facebook.com/foodizz.id/

