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Ini kamu sedang 
rintis bisnis f&b, 
atau makanan 
kemasan

Akses Pasar

Kami mengerti susahnya memulai bisnis 
makanan sendirian.

Distribusi Delivery Marketing Inventory Report

Buka Cabang Team Operasional Efisiensi Belanja Bahan Baku

Legalitas Usaha Ijin Edar Daya Tahan Produk

Dan ini segudang tantangan yang selalu ada di perjalanan bisnis kamu

Sales Food Safety

Cash Flow Eksposure Tambah Modal New Product Neraca

Financial Report Digital Marketing Dan banyak tantangan lainnya

Slide next, and find out how we can help you.

http://www.skyeats.id
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“Bisnis makanan 
pasti butuh 
ekspansi”

Suatu saat, kamu butuh outlet baru di 
cloud kitchen yang dikelola oleh 
profesional
CEO & COO Skyeats adalah chef dengan pengalaman lebih dari 
12 tahun di jaringan hotel internasional

Cloud Kitchen Stock Points

Cocok buat kamu yang punya usaha f&b 

seperti restoran, coffee shop, food carts, dan 

lainnya. Mulai dari Rp 235.000 per hari* sudah 

termasuk listrik dan air, kamu bisa menyewa 

dapur dengan standar industri f&b dan fasilitas 

lainnya.

Cocok buat kamu yang punya usaha makanan frozen / 

kemasan, yang membutuhkan layanan antar cepat dan 

murah untuk pembelinya. Dengan Rp 50.000 per hari* 

kamu sudah punya rak dingin dan tenaga admin untuk 

handle inventory stock dan pengiriman produk ke 

pembeli. 

Tanya Sky lebih lanjut

*Syarat dan ketentuan berlaku

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Efisiensi produksi 
dan optimalisasi 
logistik itu penting”

Sebentar, bedanya cloud kitchen atau 
ghost kitchen apa ya?

Sebenarnya sama saja, cloud kitchen adalah konsep model bisnis yang 
mengutamakan efisiensi produksi dan optimalisasi logistik.

Cloud Kitchen Ghost Kitchen

Tempat produksi, dalam hal ini dapur dibangun 

dengan biaya produksi yang relatif rendah dan 

dekat dengan konsumen. Biasa skala cloud 

kitchen, terdapat beberapa brand f&b dalam 

satu tempat, dan diproduksi oleh pemilik usaha 

masing-masing.

Sedikit berbeda dengan cloud kitchen, biasannya Ghost 

Kitchen melakukan produksi makanan dengan resep / 

sop dari pemilik usaha. Jadi pemilik usaha biasannya 

berbagi penghasilan dengan operator Ghost Kitchen..

Tanya Sky lebih lanjut

*Syarat dan ketentuan berlaku

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Bisnis jangan ribet, 
flexible aja”

Jalanin bisnis harusnya memudahkan 
usernya, fleksibel, dan siap setiap 
saat dibutuhkan.
Skyeats menyediakan in-house services untuk memudahkan 
kamu menjalankan bisnis dan fokus pada cuan.

In House Services Flexibilities

Aplikasi order buat pembeli kamu? Siap. 

Aplikasi kasir buat kamu? Siap.

Delivery dengan rate terjangkau? Siap.

Fresh-mart buat bahan baku? Siap.

Daily onsite manager? Siap.

Pengelolaan sampah? Siap

Boleh terima order dari platform lain? Boleh.

Boleh pakai delivery platform lain? Boleh.

Boleh bayarnya per bulan? Boleh*.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Tanya Sky lebih lanjut

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Bisnis itu cair, 
development harus 
terus dilakukan”

Harapannya, produk tahan lama, 
mudah dipasarkan, bisnis maju, dan 
cuan maksimal kan?
Skyeats punya in-house retort kitchen dan regular mentorship 
agar bisnis terus berkembang.

Retort Kitchen Mentorship

Skyeats adalah cloud kitchen pertama di 

Indonesia yang mempunyai fasilitas one line 

retort kitchen yang dapat memperpanjang 

umur simpan hingga 12 bulan pada suhu 

ruang. Mulai dari Rp 5.000* per pack, kamu 

dapat mengemas produk mu tahan lama.

Sebagai pemilik bisnis, belajar mendengar dan 

memahami perkembangan bisnis sebuah kewajiban. 

Luangkan waktumu untuk mengikuti online 

mentorship* dari Skyeats yang diberikan secara 

terjadwal.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Tanya Sky lebih lanjut

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Lokasi itu penting, 
lebih penting lagi 
bisa mengelola 
dengan benar”

Katanya lokasi usaha harus 
strategis ya?

Setuju, maka dari itu Skyeats hanya fokus kepada lokasi dengan potensi 
strategic partnership yang bisa mendukung tenant nya

Jakarta Selatan - Smesco Surabaya - PT POS Properti Indonesia

Pertengahan tahun 2021, Skyeats akan siap 

menampung 69 Cloud Kitchen, 100 Stock 

Points, lengkap dengan One Line Retort 

Kitchen dan in house Fresh-Mart. Jangan 

sampai ga dapat slot ya.

Pada tahun yang sama,  Skyeats membuka lokasi baru 

di Surabaya untuk menampung 44 Cloud Kitchen, 169 

Stock Points, lengkap dengan One Line Retort Kitchen.

*Syarat dan ketentuan berlaku

4 Skyeats Satelites - Jabodetabek in 2022

Tanya Sky lebih lanjut untuk harga bundling*

Coming soon in 2022

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Pemerintah 
sangat mendukung 
UKM dan 
kewirausahaan”

Produk harus stand out, bisa dapat 
perhatian dari end user & didukung 
pemerintah
Skyeats melakukan sistem kurasi untuk melakukan showcasing 
above average business untuk pendukungan dari Pemerintah

Curation & Showcasing

Dengan segala fasilitas dari Skyeats, maka sistem kurasi untuk menjadi tenant Skyeats dilakukan 

untuk menjaring pelaku bisnis yang layak mendapatkan pendukungan fasilitas tambahan dari 

Pemerintah. Kolaborasi dengan program pemerintah dilakukan pertama kali lewat Smesco dan 

menyusul ke lembaga kementerian lainnya.

Contoh program : Akses pasar, bantuan insentif pemerintah, pendukungan ekspor, pendukungan 

hak kekayaan intelektual, dan lainnya.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Tanya Sky lebih lanjut

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Bisnis kalau mau 
maju harus tahu 
caranya scale-up”

Dan suatu saat, bisnis harus scale up 
ke level berikutnya, setuju?

Skyeats memiliki akses kepada ekosistem dan program investasi 
secara terjadwal kepada tenant di dalamnya.

Scale Up Access*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Gunakan in-house aplikasi kasir Skyeats, agar kami dapat membantu 

anda terhubung dengan akses scale up lebih lanjut.

Akses pitching kepada investor? Siap.

Butuh invoice financing? Siap.

Butuh akses pasar lanjutan? Siap.

Tanya Sky lebih lanjut

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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“Bisnis kalau mau 
maju harus tahu 
caranya scale-up”

Ready to discuss with our Skyeats 
teams?

Karena keterbatasan slot, Skyeats menerapkan sistem kurasi*.

*Syarat dan ketentuan berlaku

Cukup dengan mengisi dan mengunggah beberapa data pada online 

form kami, dan kami akan menghubungi anda dalam waktu dekat.

Inike Rahmawati
CEO

Founder Indo Boga Group            
Founder Master Frozen Food                   
Top 10  Hell’s Kitchen Indonesia 
2015

Julius Sugianto
COO

Founder No Brand Semarang™
12 years in International hospitality 
industries

Yuk, cari tahu di sini

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request
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Our growing ecosystems

http://www.skyeats.id
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Tanya Sky lebih lanjut

Don’t miss out.

http://www.skyeats.id
http://bit.ly/skyeats-request

