
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Hal Super Penting Menghadapi New Normal Bagi Pebisnis Kuliner  

 

 

 

Pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah berjalan, outlet brand kuliner telah kembali 

beroperasi, di new normal ini, pebisnis kuliner dituntut untuk selalu pandai mengambil langkah eksekusi 

sekaligus antisipasi untuk mendatangkan kembali konsumen bersantap di outlet nya. Banyak cara bisa 

dilakukan, tapi tidak semua pebisnis kuliner sudah siap dan paham langkah-langkah apa yang harus di lakukan. 

Dibutuhkan strategi bisnis dan marketing yang pas dan tepat untuk membuat konsumen datang kembali, 

mendatangkan omzet masuk ke bisnis kuliner kita, tanpa tertinggal persaingan bisnis yang kian hari kian ketat. 

Foodizz Bersama Koko Hadiono, praktisi kuliner yang telah lebih dari 25 tahun yang membidani berbagai 

usaha kuliner Indonesia, termasuk former Top Managemetn McDonald’s Indonesia, akan berbagi detail tips 

dan trik apa saja yang bisa dilakukan para pebisnis kuliner dalam masa-masa transisi PSBB & new normal saat 

ini, dalam Workshop berjudul: Foodizz Online Class 4.0: Naikin Omset dan Profit Di Bisnis Kuliner. Update 

Your Strategy. Informasi Workshop lebih lanjut bisa menghubungi Rita: +62 8212 777 8028 

 

 

 



 

 

Dengan dibuka nya Foodizz OnLine Class 4.0 ini, diharapkan pebisnis kuliner memperoleh:  

1. Pemahaman mengenai Brand Landscape 

- Pemahaman brand mapping existing dan brand mapping pesaing di kondisi saat ini dan ke depannya 

- Analisa detail brand perusahaan dan pesaing 

- Perubahan customer behaviour di masa krisis yang menjadi kunci saat ini 

- Penyususnan strategi untuk memenangkan persaingan 

2. Operation Marketing Strategy, taktik & program 

- Penyusunan Marketing Calendar yang powerful 

- Penyusunan Platform to Sales dan Platform to Brand 

- Eksekusi program sales, marketing dan branding 

- Memaksimalkan program branding, sales dan marketing 

- Membangun “Marketing & Operation Driven” culture 

- Cara Membuat seluruh tim fokus sales dengan menyusun KPI (Key Performance Indicator) dengan 

dasar Marketing & Operation Driven model 

 

Selain itu pebisnis kuliner juga akan mendapatkan tambahan materi berupa format dalam file excel:  

3. Platform Grow Template 

4. Marketing Calendar 

5. Branding Format  

6. Brand to Revenue Platform Template 

 

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 

 

 

 

http://www.foodizz.id/
http://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 

E mail: 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 
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