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Summary

PT. Glodoku Digital Komersindo(Glodoku.com) adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang b2b e-commerce khususnya dibidang industry. Glodoku.com 
berusaha memberikan kemudahan bagi para pelaku industry guna mendukung 
operasional industry tersebut. Glodoku.com menghadirkan cara yang lebih efisien 
dan transparan dalam pengadaan barang-barang industy sehingga dapat 
meningkatkan produktivits perusahaan industry.

Glodoku.com berkolaborasi dengan perusahaan dan merek ternama yang 
berkualitas dari berbagai negara untuk menghadirkan product yang berkelas namun 
tidak memberatkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mempercayakan 
kebutuhan industry mereka kepada kami.



01 Visi
Menjadi perusahaan industrial trading kelas dunia dengan pemanfaatan 
teknologi & informasi.

Visi & Misi

02

01

MISI

Menciptakan kemudahan dalam transaksi peralatan industri secara 
online

02 Mengutamakan kualitas produk untuk meningkatkan kepercayaan 
konsumen

03 Mengedepankan pelayanan bagi konsumen



Kendala yang ada saat ini?
Purchasing problem?

Mencari supplier sama sulitnya 
seperti mencari jodoh

Mencari Supplier

Proses negosiasi yang lama 
membuat pekerjaan tidak efisien

Negosiasi

Mencari supplier dengan payment 
term yang sesuai dengan cashflow 
perusahaan

Payment Term

Tidak semua supplier memberikan 
service untuk barang yang dijual

After Sales Service

Proses pembelian barang yang ada saat ini 
tidak efektif dan efisien, mulai dari mencari 

supplier yang sesuai, negosiasi harga, 
kemudian pembayaran, lalu mengenai after 

sales service untuk meyakinkan anda 
sebagai pembeli bahwa barang yang ada 

beli adalah barang yang benar 

APA YANG SALAH?



Komitmen
Glodoku

Kami memastikan
harga terbaik dengan 
kualitas produk yang 
orisinal dan premium.

Harga Terbaik

Kami menyediakan
dan memberikan solusi 

untuk 
segala kebutuhan

industri Anda.

Solution Partner

Anda dapat
melihat semua produk 

Terkini dan riwayat 
histori 

yang jelas.

Transparansi

Para engineer kami 
Siap membantu 

segala keluhan Anda.

After Sales Service



Solusi
Request for Quotation

Request for Quotation
Fitur ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk 
negosiasi harga



Solusi
Filter & Sort Product

Filter & Sort Product
Fitur ini dapat membantu pelanggan untuk memilih
barang yang tepat dansesuai dengan lebih cepat



Solusi
Compare Product

Compare Product
Pelanggan dapat membandingkan beberapa product 
sebelum menentukan barang yang akan dipilih



Solusi
Company Credit

Company Credit
Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan 
tempo untuk menjaga perputaran uang pelanggan



Solusi
Requisition List

Requisition List
Pelanggan dapat menyimpan list barang yang rutin 
mereka beli atau yang akan mereka beli untuk 
mempercepat proses pembelian



Bagaimana Caranya?
Belanja di Glodoku

Cari product yang Anda ingingan
Cari Product

Pilih metode pembayaran & pengiriman  
Proses Pembelian

Barang akan dikirimkan ke tempat.  
Pengiriman



Present Condition
Glodoku

2018 10,000 600

Berdiri SKU Product Traffic



Featured Brand





(021) 5455505
Telephone

+628111233172
Whatsapp

cs@glodoku.com
Email

Contact Us



Thank you


