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Kulina merupakan aplikasi pesan antar makanan dan 
minuman yang memanfaatkan teknologi untuk 
mengoptimisasi food supply dan logistik.

Hal tersebut membuat jutaan orang bisa menikmati 
makanan yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. 
Dengan menggunakan algoritma yang menghubungkan 
pelanggan dengan mitra terdekat, Kulina membuat 
setiap pengantaran lebih efisien sehingga biaya 
pengantaran bisa lebih murah.

Saat ini, Kulina sudah tersedia di area Jakarta dan 
sekitarnya, Yogyakarta, Surabaya, dan akan segera 
hadir di kota-kota besar Indonesia lainnya.

Didirikan di tahun 2015, Kulina bertujuan agar semua 
orang dapat menikmati makanan lengkap, bernutrisi, 
dan higienis dengan harga yang terjangkau. 

Layanan kami saat ini telah berhasil memudahkan 
urusan makan 80.000 pelanggan dengan total hampir 
2 juta box telah diantar. Saat ini, lebih dari 90 mitra 
kami menyediakan lebih dari 1000 menu yang dapat 
dipesan dan akan terus bertambah.

Ikhtisar
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Visi
& Misi
Kulina
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Visi & Misi

Menjadi perusahaan kuliner terbaik di 
Indonesia di mana semua orang bisa 
mendapatkan makanan terbaik dengan 
harga terjangkau.

Menyajikan makanan terbaik dan 
pengalaman membeli makan terbaik 
dengan harga terjangkau setiap hari.

Visi

Misi

Semua orang bisa
mendapatkan
makanan terbaik
dengan harga terjangkau”
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Ikhtisar
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Corporate Catering

Layanan kami dirancang untuk memudahkan perusahaan dalam 
urusan memesan makan siang untuk karyawannya. Dengan 
Kulina Corporate Catering, perusahaan dapat membebaskan 
karyawannya untuk memilih makanan sesuai seleranya tanpa 
merepotkan tim HR/GA/procurement di perusahaan. Saat ini, 
layanan Kulina Corporate Catering telah digunakan oleh 40 
perusahaan di Jakarta dan akan segera hadir di kota-kota besar 
lainnya.

Kulina Corporate Catering merupakan
layanan khusus untuk perusahaan
yang menyediakan makanan
bagi karyawannya. 
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Konvensional
vs Kulina

Makan siang kantor :



008

Konvensional vs Kulina

Bersama Kulina, banyak kemudahan
memesan makan siang perusahaan
yang tidak akan Anda temui ketika
Anda memesan secara konvensional.

Urusan makan karyawan

lebih mudah, dalam 1 aplikasi.
Pesan
Makan
Harian

Fitur Konvensional Kulina

Karyawan bisa memesan
sendiri

Menu baru setiap hari Tergantung tim
in-house

(HR/GA/Procurement)

Tim in-house
(HR/GA/Procurement) Tim Kulina

Makan siang bergaransi

Food waste karena
banyak makanan yang
tidak termakan

Fleksibilitas dalam
mengatur pesanan

Komplain kualitas
makanan

Dapat
diminimalisasi



Company Profile

009

Layanan
Kami
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Layanan Kami

Berikan saldo pesan makan untuk 
masing-masing karyawan sesuai dengan 
budget perusahaan. Karyawan Anda bisa 
memilih sendiri menu makanan hariannya 
sesuai selera dan mengatur pesanannya 
sendiri. Model ini tepat untuk perusahaan 
yang menyediakan makanan/katering 
harian.

Saldo Pascabayar

Sajikan menu-menu makanan terbaik untuk 
berbagai kegiatan atau acara kantor.

Anda bisa memilih menu sesuai dengan 
budget yang telah ditentukan dan memesan 
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 
Model ini tepat jika perusahaan Anda sering 
mengadakan meeting, seminar, atau acara 
perusahaan lainnya.

Corporate Event
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Nilai Utama Kami

Perusahaan bisa menghemat anggaran 
makan hingga 30% karena hanya mem-
bayar untuk makanan yang benar-benar 
dipesan oleh karyawan.

Hemat biaya hingga 30%

Dengan lebih dari 1000 pilihan menu dari 
katering dan restoran terbaik di seluruh 
Jakarta, perusahaan tidak perlu lagi 
repot ganti-ganti vendor untuk makan 
siang.

Makan siang anti bosan

Karyawan bebas memilih makanannya 
sendiri sehingga tak perlu lagi repot 
mencari makan dan bisa lebih produktif 
saat kembali bekerja

Meningkatkan
produktivitas karyawan

Setiap makanan memiliki garansi 
pengantaran tepat waktu dan kualitas 
sehingga karyawanmu tidak perlu 
khawatir jika menerima makanan yang 
rusak.

Makan siang bergaransi
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Cara
Kerja

Model Saldo Pascabayar

Set budget
bulanan untuk
setiap karyawan

Tim Kulina
top up saldo
untuk karyawan

Karyawan
bebas memilih
makanannya

Terima laporan
penggunaan saldo
bulanan

atau
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Cara Kerja

Model Corporate Event

Kunjungi 
kulina.id/event
untuk melihat
menu lengkap

Pesan menu
sesuai budget
dan kebutuhan
dengan mengisi
form pemesanan
atau melalui
account executive
kami

Konfirmasi
pemesanan

Bayar.
Lalu makananmu
akan diantar
di tanggal yang
telah ditentukan
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Portofolio
Produk
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Portofolio Produk
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Snack Modern B
by Bloem Snack

Nasi Kuning
Tumpeng Mini Basic

Nasi Liwet
Ayam Kremes

Buffet B
by Rella’s Kitchen



018

Makanan Harian

Healthy
Lunch

Deluxe
Lunch

Salad
Lunch

Basic
Lunch
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Nasi Daun Jeruk Western Package
Snack by T’Time

Tumpeng Buffet Tradisional A
by Dapur Panglima
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Makanan Harian

Ceu Kokom Chinese Wok Mewahwah Sushiya



Dapur Sana-SiniNutripack

Menu Harian
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Sehathat Rush Hour
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Snack / Buah / Minuman

Buah Apel Pempek Onigiri Kopi Tumbu
Biskuit



Hubungi
Kami

Company Profile

023



Alamat
Gedung Kulina, Jl. Tulodong Atas No. 28,

lantai 3, SCBD - Jakarta 12110

Indonesia

Email & Website
www.kulina.id/corporate

sales@kulina.id

Telepon
Corporate Sales Manager

+62 856 154 3773

024

Kontak



Made with 

Berikan makan siang terbaik,
tingkatkan produktivitas karyawanmu!

Cara Baru
Makan Siang Perusahaan



Made with www.kulina.id

Corporate Sales Assistant Manager

sales@kulina.id

085 6154 3773

085 6154 3773


