PROPOSAL PAKET PELATIHAN
MARTABAK MANIS merupakan salah satu kudapan populer orang Indonesia. Rasa
gurih manis membuat martabak pas dimakan sebagai pengganjal perut. Punya banyak
penggemar, gerai martabak baik di pinggir-pinggir jalan hingga di gerai-gerai di pusat
perbelanjaan tak terhitung jumlahnya. Kendati pemainnya menjamur, peluang bisnis
martabak masih sangat menjanjikan.

MARTABAK KAPTEN

adalah martabak terkenal di Palembang yang telah berdiri
sejak tahun 2014 yang artinya telah berusia lebih dari 7 tahun dengan Tagline “DIET IS
NOTHING” yang memiliki keunggulan :
1. Mutu Terjamin menggunakan bahan baku dan topping yang berkualitas tinggi.
2. Mendapatkan Sertifikat Halal No. 22.20.000632.05.18 dari LPPOM Majelis Ulama
Indonesia (MUI).
3. Mendapatkan liputan luas dari media usaha nasional.
4. Mendapatkan penghargaan Franchise Startup Award (FSA) 2018 sebagai The Best
Business Opportunity dari Majalah Franchise.
5. Menggunakan kotak kemasan terbaik yang tidak berminyak, tahan air, bisa
dipanaskan di microwave dan disimpan di kulkas.
6. Memiliki rasa yang digemari oleh semua kalangan.
7. Memiliki berbagai macam jenis martabak seperti; martabak lipat, martabak Tipis
Kering (TipKer) dan martabak gulung atau martabak telor dan saat ini ditambah
dengan Es Kopi Susu Kapten.
8. Sistem produksi yang efisien sehingga menghasilkan profit yang bagus.
9. Memiliki Sumber Daya Manusia yang selalu siap melayani kebutuhan mitra.
Saat ini MARTABAK KAPTEN menawarkan PAKET PELATIHAN bagi siapapun yang berminat
di Seluruh Indonesia.
Kami disini akan membantu anda yang baru ingin punya usaha martabak, maupun sudah
berjalan usahanya untuk memperbaiki rasa dan tampilan martabak anda agar usaha anda
semakin maju.
Kami menawarkan pelatihan dan resep martabak kami yang sudah terbukti dan teruji dari

segi rasa, tekstur, kualitas dan tampilannya yang akan semakin menarik minat para pecinta
martabak.
KELEBIHAN PAKET PELATIHAN KAMI ADALAH :
 Anda bisa usaha martabak dengan Brand sendiri, lisensi resep selamanya.
 Bahan pembuatan martabak mudah didapat dan murah.
 Mendapatkan peralatan masak yang lengkap.
 Tidak ada biaya royalti sama sekali.
 Pelatihan sampai anda bisa dan handal.

BIAYA PAKET PELATIHAN KAMI ADALAH Rp. 10 JUTA.
APA SAJA YANG AKAN ANDA DAPATKAN ?
1.
2.
3.

Pelatihan pembuatan martabak manis lengkap, termasuk pembuatan racikan
adonan martabak.
Peralatan masak yaitu Kompor dan Loyang martabak serta perlengkapannya.
Konsultasi dengan kami selama 1 (satu) bulan setelah pelatihan.

Tersedia 3 pilihan lokasi untuk pelatihan :
1. Belajar secara online (peralatan masak akan kami kirimkan terlebih dahulu).
2. Belajar di tempat kami di Kota Palembang.
3. Belajar di tempat Anda (transportasi dan akomodasi tim kami ditanggung oleh anda)

SEGERA HUBUNGI KAMI :
MARTABAK KAPTEN
Kota Palembang, Sumatera Selatan
Telp/WA : 0812-8888-8576
FB
: Martabak Kapten
Instagram : @MartabakKapten
Website
: www.martabakkapten.com

