
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodizz Mengedukasi 30 Dharma Wanita Persatuan  

Kedutaan Besar Republik Indonesia Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodizz diundang langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Buenos Aires untuk 

mengedukasi 30 Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk memulai bisnis kuliner rumahan berbasis 

online melalui Webinar Zoom Conference. Sebagai platform edukasi bisnis kuliner, Foodizz 

memberikan materi mengenai 8 Tips Memulai Bisnis Kuliner Rumahan dengan harapan dapat 

membantu warga negara Indonesia dimanapun mereka berada khususnya tergabung dalam DWP 

KBRI Buenos Aires memiliki ilmu untuk memulai bisnis kuliner sebagai alternatif sumber 

pendapatan baru. Webinar ini dihadiri juga oleh perwakilan dari KBRI Chili, KBRI Santiago dan 

warga negara Indonesia lainnya dan mendapat antusiasme yang sangat tinggi, hal ini tercermin dari 

seru nya tanya jawab yang dilakukan antara pembicara dan partisipan saat Webinar berlangsung. 

Materi edukasi kuliner dari Foodizz dibawakan oleh Rex Marindo yang merupakan Founder 

Foodizz.id dan juga merupakan Praktisi Pebisnis Kuliner. Berikut rangkaian acaranya : 



 

• Dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat, atau 

bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2020 waktu setempat, telah bergabung 36 partisipan yang 

tergabung dalam Webinar Zoom Conference tersebut. 

• Dimoderatori oleh Ibu Sintia Laukon dan mendapat sambutan dari Ketua DWP KBRI Buenos 

Aires, yaitu Ibu Lusy Oktanio. Materi disampaikan oleh Rex Marindo dan dilanjut dengan 

sesi tanya jawab dengan total durasi selama 2 jam 45 menit 

 

Dalam program Webinar ini, Foodizz berharap dapat terus membantu banyak warga negara Indonesia 

yang berada di luar negara Indonesia untuk terus mendapatkan edukasi bisnis kuliner dimanapun dan 

kapanpun melalui media Online, salah satunya melalui Youtube Foodizz Channel di link berikut : 

http://www.youtube.com/c/FoodizzChannel 

 

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, 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: 

http://www.foodizz.id/
http://t.me/foodizzid
http://www.depkop.go.id/data-umkm


 

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://www.foodizz.id/
https://www.instagram.com/foodizz.id/
https://www.facebook.com/foodizz.id/

