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Kreanesia 2022: Kolaborasi SBM ITB x Startup
• Sebuah acara yang berisi 

pameran Startup/Bisnis 

Mahasiswa Entrepreneurship 

SBM ITB (S1) dan MBA ITB 

(S2), diramaikan bersama 

kakak-kakak startup dari 

alumni, juga dari komunitas 

Startup. Acara yang seru, 

berkesan, juga promosi 

program SBM/MBA ITB

• Peserta pada kegiatan ini 

adalah mahasiswa SBM ITB 

menyelenggarakan pameran 

sejumlah 40 booth dengan 

berbagai segmen bisnis dari 

mahasiswanya

• Acara bersifat kolaboratif non 

profit

• Acara diselenggarakan di 

Ciwalk Bandung, 26 Nov 2022

Penanggung Jawab Kegiatan:

• Dekanat SBM ITB

Tim dari SBM ITB:

• Dosen-dosen SBM ITB, Tim SBM ITB

• Dosen Tutor/Mentor SBM ITB

Koordinator/Pelaksana acara:

• Nur Islami Javad (Jeff) – Koordinator Pelaksana/PJ 

Acara,Pengurus Komunitas Startup Bandung, 

Pembina komunitas BIM (Business Initiative 

Movement)

• Sarah Ismullah (Koordinator Administrasi SBM ITB 

– CEO Superkids Eduventure)

• Zartika Zahra (Koordinator Dosen 

Tutor/Mentor/Kelas SBM ITB)

Tim Kolaborator:

• Aliva Rachma Delia (Ketua Hima S2 MBA ITB), dan 

rekan-rekan S2 MBA ITB

• Naufal Dhamiri (Ketua Himpunan IMK “Artha” 
SBM ITB), dan rekan-rekan S1 SBM ITB

• Zakaria Khori Hermawan (Ketua Kelas Technology 

Learning for Entrepreneurship SBM ITB), dan 

rekan-rekan mahasiswa

• Intan Permatasari (Div. Adiministrasi, Marketing -

CEO Linxbrain)

• Adam T.R. (Div. Logistik – CEO T-Rex Pro), & tim

• Yusuf N Andrian (Div. Lapangan - CEO Oxlabs 

Global Society)

• Radix Primaria (Div. Humas & Publikasi, Acara & 

LO - CEO Bicara Branding)

• Adil Imam Mudzakkir (Div. Acara & LO (Adv) -

CEO Menujusah.id EO)

• Alit Suwirya (Div. Acara & LO, Marketing -

Direktur Bandung TV)

• Rahmi Alawiyah (Div. Administrasi - CEO Musa 

Fun Kids)

• Yoga Rahman P. (Div. Acara & LO – Team Mekari)

• Hermawansyah Hidayat (Div. Humas & Publikasi 

– CEO Hidup Media)

• Dwi Indah A. (Div. Acara & LO – Team 

Hukumonline)

• Yundi Supriadani (Div. Humas & Publikasi (Adv) –
CEO Inventorclass)

• Shandy Kusumah Wijaya (Div. Stand/Komunitas –
Cofounder Genspreneur, Darikopi)

• Anggy Edo (Div. Acara & LO – CEO Cintessa)

• Thaariqh Alfath (CMO Dapur Pasar)

• Ridwan Saputra Utama (CEO Karyain)

• Azhar Nurhidayatullah (COO Cho-Cweet)

• Pengurus Startup Bandung/BIM/Genspreneur/ 

Volunteer
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Qwords Startup Teknologi

Rendy Maulana Akbar

08562161147

rendy@Qwords.co.id

https://www.qwords.com/

Menyediakan jasa layanan cloud dan internet

Cloud, Nama Domain dan Internet



Lavenne.id scarves

Lavenne Fashion

https://lavenne.id/



Startup yang bergerak di bidang Mothercare yang berbasis di
Bandung. Mengasihi memiliki misi untuk memberikan yang terbaik
untuk buah hati anda. Kami mengembangkan tas modular untuk
kemudahan mengganti popok dan asi dalam bentuk bubuk untuk
kemudahan ibu.

Zakaria Khori Hermawan

085161442742

Tas Modular untuk penggantian popok dan asi dalam bentuk bubuk

Mengasihi Mothercare

zakaria_khori@sbm-itb.ac.id



Ghifalda Annisa Desomsoni

0895807703060

ghifaldaannisa@gmail.com

nala.beautybar

nala beauty bar Kecantikan & Fashion

Layanan semi-permannet makeup ( brow
wax, brow lamination, dan temporary
tattoo)



Frederika Amelia Trahutama

087878728212

frederika_amelia@sbm-itb.ac.id

comvee.official

Comvee adalah sebuah merek pakaian yang berfokus pada
pembuatan produk pakaian adaptif (adaptive-clothing) untuk
para lanjut usia. Produk pakaian Comvee disesuaikan dengan
kebutuhan dan permasalahan para lanjut usia dalam berpakaian
dengan memprioritaskan kenyamanan bahan, simplisitas dalam
pemakaiannya, dan pembangunan hubungan secara inklusif.
Comvee diharapkan mampu memudahkan dan mengefektifkan
aktivitas para lanjut usia, bermula dari aktivitas sederhana seperti
berpakaian.

Produk kemasan yang dirancang dalam bentuk tumblr
untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa
simpan dari produk suplemen makan untuk anjing yang
mengandung probiotik dan sangat rentan dengan
perubahan suhu, maka kemasan ini dibuat dengan display
monitor suhu dan auto cooler yang dapat mengontrol dan
mempertahankan suhu produk didalamnya.

Comvee Fashion



Timothya Jayce Tulalessy

081992556223
timothya_jayce@sbm-itb.ac.id

Produk kemasan yang dirancang dalam bentuk tumblr untuk menjaga kualitas dan
memperpanjang masa simpan dari produk suplemen makan untuk anjing yang
mengandung probiotik dan sangat rentan dengan perubahan suhu, maka kemasan ini
dibuat dengan display monitor suhu dan auto cooler yang dapat mengontrol dan
mempertahankan suhu produk didalamnya.

Stargazer adalah company berbasis teknologi yang memanfaatkan teknologi IOT dan
3D Printing, bekerja sama dengan mahasiswa Teknik Elektro ITB kami merealisasikan
produk kami.

STARGAZER Startup Teknologi



Selain dari simplisitas produk yang kami berikan agar
produk skincare kami inklusif terhadap semua orang, kami
ingin memberikan solusi terhadap masalah yang dapat
dihadapi oleh pelanggan kami, yaitu kelalaian terhadap
penempatan produk kami. Maka dari itu, kami membuat
produk baru kami, yaitu Skincare Mini Fridge.

Adore U merupakan startup yang bergerak dalam bidang
perawatan diri (self-care) dengan mengedepankan value
yang kami berikan terhadap customer kami. Bagi kami,
kualitas produk yang kami berikan ke semua pelanggan
kami adalah nomor 1. Oleh karena itu kami peduli akan
kualitas bahan kami serta bagaimana kami dapat
memberikan pelanggan kami dengan pengalaman yang
terbaik dengan produk kami.

Evelynn Benedicta

081312239088

evelynn_benedicta@sbm-itb.ac.id

adoreuofficial

Adore U Beauty Technology



Fairuuz Fawwas Alfarizi Tantuayo

087789007606

fairuuz_fawwaz@sbm-itb.ac.id

kebon.idn

Kebon.id merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang agrikultur,
dimana kami membantu para pedagang tanaman untuk memperoleh
pembeli dengan lebih mudah dengan membantu memasarkannya di
platform yang kami sediakan. Dan juga kami mempermudah para
konsumen dalam membeli tanaman dengan memberikan pelayanan
berbentuk digital dengan pengalaman yang menyenangkan.

Produk yang kami tawarkan berupa self-watering pot. Self-watering pot
adalah sebuah pot yang dapat mendeteksi kelembaban tanah/media
dan dapat menyiram dengan sendirinya jika tanah/media yang ada di
dalam pot tersebut sudah kering.

kebon.id Jasa



Muhamad Fajrin Mubarok

085155429799

muhamadfajrinm08@gmail.com

Mathrea adalah perusahaan berbasis digital. Tujuan
perusahaan kami adalah untuk menciptakan bisnis yang
berdampak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kami
berencana untuk mencapai dunia yang lebih baik di lewat
bisnis kami.

Kami membuat sebuah inovasi pengelolaan sampah,
dengan melakukan inovasi pada tempat / tong sampah
yang ada di jalanan. Kami menambahkan beberapa
sensor yang terkoneksi dengan board arduino. Sensor
yang dipakai diantaranya adalah sensor tutup dan buka
saat ada orang yang ingin membuang sampah, dan
sensor yang kedua adalah sensor yang dipakai untuk
mendeteksi sebarapa banyak sampah yang telah terisi.

Mathrea Startup Teknologi



Muhammad Farhan Dzaky Haryanto

085795053440

farhan_dzaky@sbm-itb.ac.id

groomysunday

Kebon.id merupakan sebuah startup yang bergerak
di bidang agrikultur, dimana kami membantu para
pedagang tanaman untuk memperoleh pembeli
dengan lebih mudah dengan membantu
memasarkannya di platform yang kami sediakan.
Dan juga kami mempermudah para konsumen dalam
membeli tanaman dengan memberikan pelayanan
berbentuk digital dengan pengalaman yang
menyenangkan.

Produk yang kami tawarkan berupa self-watering
pot. Self-watering pot adalah sebuah pot yang dapat
mendeteksi kelembaban tanah/media dan dapat
menyiram dengan sendirinya jika tanah/media yang
ada di dalam pot tersebut sudah kering.

Groomy Sunday Jasa



Ainaya Chairunnisa

081213911226

noor_nafisah@sbm-itb.ac.id

Start up kami berfokus pada penggunaan
teknologi IoT untuk memudahkan pengguna
alat sehari hari dalam merawat kegunaannya
agar dapat bertahan lama dan tidak menganggu
kenyamanan.

"smart dustbin" yang dapat mendeteksi tingkat
kepenuhan sampah di dalamnya sehingga
memudahkan pengguna untuk mengetahui
kapan harus membuang sampah sehingga tidak
ada dampak yang merugikan seperti bau tak
sedap yang menguat atau hal lainnya.

NAIMA Group Startup Teknologi



Pieter Jose Santoso

085231566228

pieter_jose@sbm-itb.ac.id

SAJA adalah perusahaan eco-living kreatif yang telah berkomitmen untuk
menciptakan produk kemasan ramah lingkungan yang dibuat dari alam itu
sendiri untuk mendukung keberlanjutan.

SAJA Group dibentuk dan berdedikasi dengan ideologi menyelamatkan
bumi dengan mengurangi penggunaan konsumsi plastik dan secara efektif
menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia,
kami mencoba memanfaatkan kesempatan ini dengan menarik minat pasar
seputar isu lingkungan dan menciptakan produk yang ramah lingkungan.

SAJA Group didirikan di Bandung, pada tanggal 22 Agustus 2022 untuk
memenuhi kebutuhan studi para pendiri di School of Business and
Management ITB selama tahun keduanya. Itu diprakarsai oleh 4 pendiri
dengan harapan membawa perubahan dan gerakan untuk menyelamatkan
bumi. Ide tersebut terinspirasi dari perusahaan asing ramah lingkungan
bernama Leaf Republic and Tapari dan perusahaan lokal bernama Plepah.
Namun banyak nilai tambah dan ide yang dibawa oleh perusahaan SAJA ke
dalam industri pengemasan seperti teknologi 3D bekas, bahan baku dari
limbah alam, serta ingin mencari dan menciptakan produk yang awalnya
pasti akan banyak digunakan oleh pelanggan adalah dari bahan plastik.
dan beralih untuk mendukung mereka dengan menggunakan produk yang
lebih ramah lingkungan.

THCD merupakan alat
pendeteksi suhu ruangan
dan tingkat humidity yang
memanfaatkan teknologi IoT
dan 3D Printing. Produk ini
memanfaatkan sistem cloud
melalui MQTT Protocol serta
alat sensor temperatur dan
kelembapan.

Saja Kerajinan



Muhammad Daffa Daniswara

08887701744

daffadaniswara2003@gmail.com

Technology-based company that utilizes IOT
technology and 3D printing. We work
together with ITB Chemical Engineering
students to create superior, cutting-edge
products

CASSIN is a device that converts heat energy into electrical energy. This tool will
be installed in the exhaust of two-wheeled vehicles so that it can charge
cellphones from users by utilizing the heat it created. The target market of this
product is people who use two-wheeled vehicles with high frequency, such as
online motorcycle taxi drivers, couriers, and today's riding touring.

Product Description
Basically, this tool will receive the heat generated by the exhaust of a two-wheeled
vehicle, then collect it in a power bank that can be detached and charged the
user's cellphone battery. This item is consist of 2 parts, the first one is the
generator that receive the heat which is place on the exhaust, while the second
one is the powerbank which is attach by a cable and place in the dashboard of the
motorcycle.

To attach it, there is a wire with fastening bolts that wraps around the motorcycle
exhaust. On the upper side, there will be 4 heat receiver beams located above the
exhaust. Then, the heat energy will be channeled with a cable to a power bank
that can store up to 5000 mAh of power. The power bank will be able to charge
the user's cellphone battery and can also be removed so that it can be carried
anywhere.

Cassin Startup Teknologi

https://angkringandewanrakyat.my.canva.site/websites



Ghifalda Annisa Desomsoni

0895807703060

ghifaldaannisa@gmail.com

Car is one of the most utilized vehicles. Based on
statista, In 2020, the number of cars used amounted to
approximately 15.7 millions units, showing an increase
compared to 2019. The number of cars used are inclined
as the mobility of vehicles is gradually increasing.
However, not every car are used every day, some cars
are being left in a garage or a parking lot for many
reasons. Due to this, most of the cars experience broken
batteries (the battery cannot function properly). This
simple yet worrying problem is a pain for many drivers in
Indonesia. In fact, we ourselves also have experienced
this kind of problem.

we maximize the potential use of Arduino and IoT to
create a battery car sensor. By using this, cars will be
able to automatically heat themselves while being left in
a long time. Therefore, there will be no concern to face
broken car battery

Women in Tech Startup Teknologi



Limory

Sabrina Huwaida Putri

085310523470

Permainan

sabrina_huwaida@sbm-itb.ac.id

Limory merupakan permainan memori
menggunakan perangkat iot untuk mengembalikan
atau melatih fokus dan daya ingat pemain



Ibrahim Rasyid Ridho Rusydi

081213687425

irrrusydi@gmail.com

Mag Fire startup early stage
dengan visi membuat masak
lebih berkelanjutan dengan
memanfaatkan energi
terbaharukan yang berfokus
pada energi surya.

Kompor surya Mag Fire dapat di
gunakan ketika cerah untuk
memasak dengan daya yang
sama dengan kompor gas.
Penggunaan kompor surya
dapat dilakukan di outdor
dengan sinar matahari
langsung, Produk kami dapat
dibeli secara online dan akan di
lakukan instalasi di rumah
konsumen. Ukuran produk
ketika di instalasi 1,2m x 1,2m.

Mag Fire Startup Teknologi

https://sites.google.com/view/mag-
fire/beranda?pli=1



Ali Akbar

082214464150
ali_akbar@sbm-itb.ac.id

kursus bahasa asing online. dengan berbagai bahasa,
ada kelas regular, private 1on1 dan private group dan
berbagai level dalam kelas bahasa yang di tawarkan

Cetta Online Class adalah kursus online bahasa asing, dengan
misi untuk bisa berperan aktif mencerdaskan bangsa, lebih dari
200 pengajar dan lebih dari 1500 murid aktif yang tersebar
dari seluruh dunia

Cetta Online Class Jasa

cetta.id



Qiraina Febe Hotmida

19221005

qiraina_febe@sbm-itb.ac.id

permainan edukasi

Safeur merupakan start-up di bidang education, terutama
pendidikan di bidang komunikasi yang menargetkan produk-
produknya kepada anak-anak melalui sarana game-based
learning. Safeur bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang
dialami anak-anak dengan ‘speech delay’, autisme, bahkan
anak-anak pada umumnya yang sedang belajar untuk
berbicara dan berkomunikasi. Dengan metode pendekatan
game-based learning yang disertakan dengan penerapan
teknologi-teknologi terbaru, Safeur optimis membawa
perubahan positif melalui inovasi-inovasinya.

Safeur Child Care



Fathiya Putri Zahra

19221018

fathiya_putri@sbm-itb.ac.id

Bumikain adalah sebuah startup yang
bergerak pada bidang manajemen
sampah tekstil dengan melakukan
pengumpulan, daur naik, serta daur
ulang kain tidak terpakai dari industri
dan individu menjadi produk konveksi
seperti outer, tote bag, pouch,
kalendar, dan sebagainya.

Pada tahap pembelajaran IoT,
Bumikain mencoba membuat GPS
keychain atau gantungan kunci
dengan GPS yang bisa digantung di
tas. GPS akan tersambung langsung
ke aplikasi di handphone untuk
men-track lokasi anak secara real
time bagi orang tua.

Bumikain Fashion



Sopiatul aeni

087854279531
riamulia99@gmail.com

Bisnis kuliner dengan produk
makanan penutup, akan di jual
secara offline dan online. Disamping
itu, bisnis ini juga merekrut banyak
reseller untuk menjual produk yang
tersedia.

Produk yang disediakan di sini adalah
produk makanan penutup yaitu
dessert dalam bentuk box. Produk ini
akan bertahan lama jika disimpan
dalam suhu dingin. Produk ini juga
diperuntukkan untuk semua kalangan
masyarakat baik menengah kebawah
maupun ke atas. Karena harga nya
masih sangat terjangkau.

Dessert Foodie Kuliner

dessertfoodie.id



Junius Halim

083197082078

juniusjh@gmail.com

Set pelengkap drone pertanian

Membuat sistem watering pertanian
terkontrol dengan melalui drone

Happy Farming Startup Teknologi



sahlasabilla99@gmail.com

Provide millenials trip / healing trip / culture trip

Funtrip Travel agent (Culture trip)

funtrip_id



twoscaleperformance@gmail.com

twoscale is a perfomance marketing
consultant that help business/brand
owner to scale out their media buying
channel

we support for a with many business
model, B2B, B2C, B2B2C, SME, help us
to plan two step away better than
most of agency

two scale Jasa



paulina.sofiani@gmail.com

Giggly adalah bisnis umkm yang bergerak di bidang kuliner khususnya dessert
yang menjual fudgy brownies. Dengan tagline dari bisnis kami yaitu “Satu Gigitan
Berjuta Senyuman”, kami berharap produk kami dapat memberikan senyuman
dan kebahagiaan bagi semua orang yang mengonsumsi produk kami. Kunjungi
Instagram kami @giggly_id untuk mengetahui bisnis dan produk kami lebih
lanjut😁

Fudgy brownies yang dijual Giggly memiliki rasa manis yang pas dan tidak
membuat giung dengan ukuran 10cmx10cm yang dibagi menjadi 16 potongan
kecil ukuran bites yang memudahkan konsumen untuk menikmati brownies kami.
Dengan harga yang terjangkau yakni Rp20.000,00 per porsinya serta packaging
yang eco-friendly sebagai bentuk kontribusi bisnis kami dalam mengurangi
penggunaan plastik, produk kami dapat menjadi pilihan dessert yang pas untuk
dikonsumsi oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Giggly Kuliner

Paulina Sofiani Juandy

08888651248
giggly_id



fadhillah_ekasucy@sbm-itb.ac.id

Ciseatto menyediakan katering
dalam bentuk 2 paket langganan
yaitu mingguan dan bulanan yang
beroperasi selasa hingga sabtu di
setiap minggunya. Catering yang
disediakan sudah termasuk makan
siang dan malam sehingga
mahasiswa tidak perlu lagi khawatir
dan bingung menu makan
hariannya.

Tidak hanya catering berlangganan,
ciseatto juga menyediakan catering
dalam jumlah besar seperti untuk
konsumsi event dan sponsorship
dengan syarat dan ketentuan
berlaku

Ciseatto merupakan
sebuah perusahaan
yang bergerak di bidang
food and beverage yang
berfokus pada layanan
katering makanan
khusus mahasiswa kos
yang berdomisili di
daerah Bandung.

Ciseatto Kuliner

cis.eat.to



yusy.indria@gmail.com

Berawal dari mahasiswa akhir tahun
2019, pengen banget membangun
startup, dan menjangkau temen-
temen. Setelah konsultasi ke temen2,
akhirnya nyoba testing resep sop
berkali-kali gagal terus mencoba.
Akhirnya tercipta Sambal Maba yang
menjangkau mahasiswa karena harga
mulai 10k, dan bisa dimakan dimana
dan kapan pun, lalu berinovasi ke
berbagai varian juga sampai sekarang
Alhamdulillah sudah masuk
kebeberapa retail, Bandung, sudah
pernah sampai Turki juga. Semoga
Sambal Maba khas Indonesia bisa
mendunia.

Sambal Maba merupakan sambal khas
Indonesia cita rasa khas padang mulai
yang gak suka pedas ada sambal ijo
sampai sambal merahnya yang
menggoyang lidah. Beberapa variannya
seperti ori, cumi, teri, keju sampai kurma
juga ada. Harga terjangkau dan kualitas
bahan pokok yang sangat dijamin
kehalalannya, bisa request level juga.
Cocok buat semua kalangan pecinta
sambal.

Sambal Maba Kuliner

sambalmaba



airarani@gmail.com

Pada awal launching hingga awal 2020,
Nuala fokus di Brownies & Dessert.
Namun, saat pandemi, Nuala merambah
ke kuliner Ayam. Nuala Chicken &
Dessert

untuk di event kali ini, Nuala
menawarkan berbagai dessert
specialisasinya Nuala.

Nuala Kuliner

nualakitchen



Gilang Bagaskara

085779119013

gilang_bagaskara@sbm-itb.ac.idGood News is a clothing brand that
focuses on providing Christian and
Catholic spiritual clothing products.
"We can never judge a person's
spirituality by what they wear, but if
you want to express something
spiritual, we are here to help you."

good.newsid Fashion

https://lynk.id/good.news



ravanellavaryl13@gmail.com

Gadjah Kolektiv merupakan brand dari BUMK
(Badan Usaha Milik KMM ITB) yang bergerak
dalam bidang merchandising. Fungsi utama kami
adalah sebagai wadah untuk mahasiswa
manajemen SBM ITB menerapkan ilmu keahlian
manajemen melalui program kerja, terutama
dalam menciptakan dan memasarkan produk-
produk yang berkualitas baik dan memiliki
identitas khas.

Gadjah Kolektiv menyediakan berbagai macam
merchandise official SBM ITB yang terdiri dari T-
Shirt, Tumbler, Sticker, Keychain, Totebag, dan
masih banyak lagi

Gadjah Kolektiv Mechandise

gadjahkolektiv



ahmad.rafiarafat23@sman1bdg.sch.id

Crystalone merupakan Student
Company atau perusahaan Siswa
berasal dari SMAN 1 Bandung yang
bergerak dibidang kosmetik atau
Tawas product.

Crystalone Kerajinan

"Crystalone Tawas Spray deodorant"
merupakan produk deodorant alami
yang terbuat dari Batu Kristal Tawas
yang diolah sehingga berbentuk cair
yang dapat digunakan secara rutin
setiap hari dengan cara di gunakan ke
lipatan tubuh kita seperti ketiak

Crystalone.sc



kevinharrispratama@gmail.com

Mera hot chicken Kuliner

merahotchicken



ardipramudito.89@gmail.com

cirengcipok

Bisnis Kemitraan jajanan kekinian berupa makanan
Cireng yang berbentuk Popcorn dicampur dengan
aneka bumbu

Cipok Kuliner



timotius_elvin@sbm-itb.ac.id
Sobaja Studio adalah bisnis fashion yang
didedikasikan untuk menjaga budaya
Indonesia tetap baik dan hidup di masa
depan dengan mengadaptasinya menjadi
karya-karya trendi. Melestarikan dan
melestarikan Batik dan cerita rakyat
tradisional, sebagai warisan budaya
Indonesia, kepada generasi muda dengan
cara yang bergaya.

Fashion: Kimono Outer & Scarf Outer

Sobaja Studio Fashion

https://linktr.ee/sobajastudio



raja_aksana@sbm-itb.ac.id

Akseleraksi Startup Teknologi

Crystalone.sc

On demand consultation platform for MSMEs

Layanan konsultasi bisnis untuk umkm
didampingi oleh business coach berpengalaman,
dengan membedah, memetakan dan memberikan
solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi.

https://akseleraksi.id/



bikayusnack@gmail.com

Bikayu stick merupakan produk
inovasi singkong dengan cassava stick
fries sebagai produk utama yang
dibuat home made, gluten free, crispy
dengan varian coklat, keju manis, nori
rumput laut dan pedas

BIKAYU Snack Kuliner

bikayu_snack



stella_ajeng@sbm-itb.ac.id stellar.coronae

stellar/coronae adalah sebuah merek lokal
asal Bandung yang berdiri sejak tahun
2017. Kami membuat bermacam karya
yang berfokus pada penggunaan bunga
dried, pressed, maupun preserved, serta
mulai mengembangkan bisnis kami untuk
mengajak teman-teman stellar/coronae
berkreasi bersama dengan dried, pressed,
dan preserved flowers. Kami telah turut
menjadi bagian dalam lebih dari 6.000
momen spesial pelanggan kami, kami pun
masih selalu berusaha untuk tetap
membuat produk-produk dengan cara
terbaik sehingga berkesan bagi setiap
penerimanya.

stellar/coronae Craft

Kami membuat bermacam karya yang
berfokus pada penggunaan bunga dried,
pressed, maupun preserved; dengan
jangkauan produk yang luas di antaranya:
enamel pin, kartu ucapan, mini bouquets,
pressed and dried flowers frame, hingga
berbagai aksesori keperluan pernikahan.

Pressed flowers acrylic frame hingga saat ini
masih menjadi produk unggulan kami karena
bisa dipersonalisasi dengan pesan/ucapan,
ilustrasi, ataupun foto di dalam beragam
bentuk dan ukuran frame-nya. Produk ini
sering diberikan sebagai hadiah pernikahan,
kelulusan, maupun ulang tahun dan
perpisahan.



fanhanifani@gmail.com

Deskripsi Startup :
Asian Food by Skye Digipreneur School
merupakan salah satu kategori bisnis start-up
Food and Beverages karya students dan coaches
Skye Digipreneur School yang dimana setiap
produk memiliki ciri khas dan rasa yang
authentic.

Skye Digipreneur School Kuliner

skydigipreneur



firdilla_qonita@sbm-itb.ac.id

Sugar Souvenir Souvenirs

sugar_souvenir

We are experienced in producing
various kinds of eco souvenirs. We
were established in 2016 with a total
production of 5000-12000 per
month.

We are experienced in producing various
kinds of eco souvenirs. We were
established in 2016 with a total
production of 5000-12000 per month.



calvinriady77@gmail.com

IcePot merupakan bisnis yang bergerak di bidang Food
and Beverage, dengan mengusung tema fusion food.
Fusion food sendiri merupakan perpaduan hidangan dari
2 kebudayaan / lebih, menjadi satu hidangan yang
menarik, unik, serta memiliki nilai tambah.

Kami saat ini menyediakan 3 jenis produk yang bertema
fusion food :
-Karage Cabe Garam ( Perpaduan hidangan karage
(berasal dari jepang) dan bumbunya yaitu Cabe Garam
(berasal dari Indonesia)
- Chicken Katsu khas Jepang
- Ayam Lada Hitam khas Tiongkok

Kami juga menyediakan produk snack berupa ayam
karage, dan ayam katsu potong yang diberi bumbu,
terdiri dari cabe garam, BBQ, Salt and Pepper, dan
Cheese yang dikemas agar mudah dimakan dimana saja
dan kapan saja

IcePot Kuliner

icepot_id



austingeriel30@gmail.com

Khen Handycraft merupakan suatu startup di bidang
kerajinan. Khen handycraft menjual berbagai macam
aksesoris handycraft
seperti kalung, cincin, anting-anting, dan masih banyak
lainnya

Semua produk aksesoris Khen Handycraft yang dibuat baik
kalung, gelang, anting-anting semuanya bernuansa etnik.
Semua produk menggunakan kain-kain tenun maupun kain
perca tenun yang diolah menjadi suatu produk kerajinan
tangan.

Khen Handycraft Craft

khenhandycraft



fahmi_ilham@sbm-itb.ac.id

Startup yang bergerak dalam kegiatan
sociopreneur yang kegiatan utamanya
meproduksi telur asin dalam berbagai
varian rasa kegiatan ini bertujuan
untuk membantu memberdayakan
peternak telur bebek dan para
masyarakat yang tidak memiliki
pekerjaan. Serta keuntungan yang
didapatkan digunakan untuk
membantu mendukung program
pendidikan anak-anak yang tidak
mampu atau putus sekolah.

Salted Egg Rumah Ismail Kuliner

Telur Asin berbagai aneka rasa



melisa_s12023@sbm-itb.ac.id

Titipkeun merupakan start up yang
spesifiknya menyediakan solusi
penyimpanan barang yang umunya
kita kenal sebagai locker, namun
memiliki teknologi terintegrasi di
dalamnya dengan tujuan untuk
meningkankan efesiensi dan
efektivitas dalam menyimpan
barang

Titipkeun menyediakan produk
berupa ruangan untuk menyimpan
barang yang akan di tempatkan di
tempat-tempat keramaian seperti
destinasi turis

Titipkeun (Smartlocker) Jasa



alvinzeri98@gmail.com

Isntan Grill Bento Box

Grillto Kuliner

Box dengan kelengkapan grill di dalamnya



hartana_erlangga@sbm-itb.ac.id

Berfokus kepada seni pertunjukan
tradisi (angklung) dengan 15 tangga
nada

Ragam Laras Heritage

Angklung Ragam Laras



We offer extraordinary painting
services on fashion items with
denim denim and canvas
(jacket/shoes)
Any painting personalized only
for you.

BER.BE.DA Craft Platform

halo@berbedacustom.com

ber.be.da

085860648845 (Figo)



Hidup Media adalah Platform layanan kesehatan Mental
indonesia yang menghubungkan kamu dengan psikolog dan
konselor. Menawarkan layanan berupa konseling psikolog,
konseling sebaya, dan curhat one on one call dan dukungan
komunitas bagi para penyintas kesehatan jiwa yang dibimbing
langsung oleh psikolog yang mumpuni di bidangnya, juga
perusahaan yang mengedukasi target pasar tentang kesehatan
jiwa melalui content marketing di instagram, webinar, dan sesi
berbagi dengan psikolog

Hidup Media Platform

hidupmediaid@gmail.com

@hidupMedia

www.hidupmedia.com

082118201573 (Erwan)



Dapur pasar hadir sebagai aplikasi berbelanja
yang memberikan kenyamanan dan
kemudahan akses berbelanja tanpa perlu lagi
pergi keluar rumah, tidak hanya itu Dapur
Pasar ada dengan membawa semangat
perbaikan ekonomi Indonesia yang merata dan
terus bertumbuh bagi jutaan masyarakat yang
ingin berjalan bersama Dapur Pasar yang terus
menghadirkan teknologi solusi dalam beberapa
concern seperti Dapur UMKM, Dapur Pasar,
Dapur Ternak, Dapur Tani hingga para Mitra
Warung yang terus menopang semangat
perjalanan Dapur Pasar.

Dapur Pasar Platform

@dapurpasar.id

hello@dapurpasar.com

081322674199 (CP)













































Thank you!

See you

Kreanesia
2023!

kreanesia.id

sbmitbofficial








































