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4 Pelajaran dari Webinar 

Untuk membuat pelanggan menikmati cita rasa 
kuliner, pastikan rasa dari produk Anda mudah 
dikenali dan sesuai dengan selera masyarakat 
sekitar.

Penggunaan bumbu dan rempah khas Indonesia 
dapat digunakan di berbagai jenis kuliner lokal 
maupun luar negeri. Penggunaanya dapat 
meningkatkan nilai jual produk Anda karena 
menciptkan cita rasanya yang unik

Untuk mencari produk yang unik dan 
anti-mainstream untuk dijual, Anda dapat mencari 
tahu dari kuliner lokal di sekitar Anda, contohnya 

berupa jajanan pasar 

Disarankan untuk tidak mengurangi bumbu kuliner demi 
menghemat  biaya produksi karena dapat berpengaruh 
terhadap kualitas rasa. Anda dapat mengurangi ukruan 

porsi, atau diimbangi dengan jumlah komponen lain yang 
lebih banyak seperti sayur atau nasi 



Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban Webinar
1. Kenapa harus berlangganan fitur manage ingredients Moka?

Dengan menggunakan fitur ini, Anda sudah lebih maju dalam hal mencegah kebocoran stok 
bahan baku yang tidak terkontrol. Fitur ini bisa menghubungkan resep dengan stok bahan 
baku untuk menghilangkan resiko kekurangan saat dibutuhkan.  Dengan pengelolaan stok 
yang baik, maka Anda dapat lebih mudah melakukan penghitungan profit secara akurat. 

2. Berapa harga berlangganan fitur manage ingredients?
Anda dapat menikmati akses tak terbatan terhadap fitur ini dengan harga kurang dari 
150.000/bulan

3. Bagaimana cara mengakses fitur manage Ingredients?
Fitur ini telah tersedia secara otomatis jika Anda mengakses backoffice Moka. Temukan 
fiturnya dengan cara klik menu “inventory”, dan Anda akan melihat pembagian stok bahan 
baku per item, category, dan resep

 



Ayo Selalu Gunakan Moka

Ayo optimalkan berbagai fitur Moka agar usaha Anda selalu untung!

- Registrasi fitur Manage Ingredients? Klik Disini

- Cari tahu berbagai info dasar menggunakan Moka? Klik Disini

- Bergabung dalam grup Telegram Moka? Klik Disini

- Bergabung di dalam grup FB Komunitas Retail Gojek (Khusus bisnis ritel)? 
Klik Disini

 

https://www.mokapos.com/manajemen-stok
https://mokaposhelp.zendesk.com/hc/id
https://bit.ly/gabungmokalink
https://gjk.id/gabungKONTAG


Thank You!

Call Center 1500970
Whatsapp +62 812-9989-9970

Operating Hours:
07.00 - 23.00 includes holiday

Dapatkan Majalah Elektronik 
Spesial Hari UMKM Nasional 

Gratis!

Klik Disini

http://help.mokapos.com
http://help.mokapos.com
https://gjk.id/emagzgojek1

