COMPANY PROFILE
Tentang Suntory Garuda Beverage (SGB)
Suntory Garuda Beverage (SGB) merupakan salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia.
Perusahaan induk kami adalah Grup Suntory yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang yang
merupakan perusahaan multinasional dan pemimpin industri minuman di dunia. SGB
memproduksi beragam produk minuman, mulai dari minuman jelly Okky; teh siap minum
Mountea; teh dalam botol MY TEA, dan air rasa kebaikan alami - Good Mood.
Dengan visi Bertumbuh untuk Kebaikan, SGB mengutamakan kualitas dan inovasi, serta secara
aktif berkontribusi kepada masyarakat dan alam melalui program sosial dan pelestarian air bersih.
SGB saat ini mengoperasikan sejumlah fasilitas produksi yang tersebar di berbagai provinsi di
seluruh Indonesia.
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Perusahaan Induk Kami

Perusahaan induk kami

Suntory Beverage & Food
Suntory Beverage & Food Ltd (SBF) adalah perusahaan minuman ringan global dengan pendapatan
konsolidasi sekitar JPY 1,268,917 pada tahun 2021. Berkantor pusat di Jepang dan terdaftar di
Bursa Efek Tokyo sejak 2013, SBF memperluas bisnisnya dengan beragam portofolio minuman
ringan dan platform terintegrasi secara global di lima benua: Jepang, Eropa, Asia, Oceania, dan
Amerika. Visi SBF adalah untuk memperkaya pengalaman minum konsumen menjadi lebih alami,
sehat, nyaman, dan memuaskan, dengan memimpin revolusi minuman berikutnya.
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.suntory.com/softdrink
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Suntory Group
Suntory Group adalah salah satu perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia, yang
menawarkan portofolio beragam produk minuman dalam kemasan, mulai minuman teh, air dalam
kemasan, minuman ringan berkarbonasi, kopi siap konsumsi dan minuman penambah energi, yang
dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Suntory adalah produsen Yamazaki, Hibiki and
Hakushu, The Premium Malt's, dan ikon klasik Amerika Jim Beam dan Maker's Mark hingga
minuman ringan Orangina, Lucozade, Ribena, TEA plus, BOSS coffee, Iyemon green tea, dan
Suntory Tennensui water. Suntory juga memproduksi produk-produk kesehatan dan
mengoperasikan bisnis bunga dan tanaman hias.
Berdiri sebagai bisnis keluarga pada tahun 1899 di Osaka, Jepang, Suntory Group telah
berkembang menjadi perusahaan multi-nasional, dengan daerah operasional di seluruh Amerika,
Eropa, Asia dan Oseania dengan pendapatan tahunan (tidak termasuk bea cukai) $20,4 milyar
pada tahun 2021. Kami didorong oleh semangat Yatte Minahare – semangat untuk maju pantang
mundur – dan 40,044 karyawan kami di seluruh dunia memanfaatkan perpaduan unik kearifan
lokal Jepang dengan rasa yang diterima masyarakat dunia untuk mengeksplorasi kategori dan pasar
produk-produk baru. Kunjungi www.suntory.com dan media sosial Instagram @suntoryglobal
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Suntory.

Filosofi Kami
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Janji Perusahaan

Mizu To Ikiru (Menjaga Berkah Air)
Mizu To Ikiru merupakan janji SGB kepada pelanggan dan seluruh masyarakat, yang
mengandung 3 makna penting:
1.Melindungi dan mewariskan sumber daya alam bagi generasi mendatang
2.Memperkaya kehidupan melalui produk, layanan, dan kegiatan sosial bagi konsumen
dan masyarakat
3.Menghadapi tantangan untuk menciptakan nilai baru, bergerak bebas dan beradaptasi
seperti air

Visi Perusahaan

Growing for Good
Bertumbuh untuk Kebaikan
Semakin kami bertumbuh, semakin besar dampak positif kami. Kami akan tumbuh
menjadi perusahaan yang selalu bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melakukan
hal-hal baik bagi masyarakat dan lingkungan, kami membantu menciptakan masa depan
yang lebih baik

Misi Perusahaan

To create harmony with people and nature

Untuk menciptakan Harmoni dengan manusia dan alam
Melalui produk dan layanan kami, kami akan menciptakan nilai baru bagi pelanggan kami.
Kami sangat menghormati alam dan akan berusaha untuk melindungi lingkungan. Kami
akan mempromosikan kehidupan yang lebih memuaskan, untuk menginspirasi hidup yang
cemerlang.

Nilai-nilai Perusahaan
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Pengembangan Karyawan

“Pengalaman saya
sebagai FP&A
Internasional - Divisi
Strategi Korporat
Suntory Beverage &
Food Limited Jepang
selama 2019-2021
memberikan
pembelajaran dan
pengembangan yang
tak ternilai”

Kami bangga menjadi bagian dari Suntory, salah
satu perusahaan paling dikagumi di dunia pada
2022*, dengan sejarah 123 tahun sebagai salah
satu perusahaan minuman terbesar di dunia. Kami
memiliki keyakinan bahwa karyawan merupakan
bagian terpenting dan fondasi dari bisnis kami, dan
berkomitmen mengembangkan potensi setiap
karyawan.

Noverry Prasetyo

*penghargaan dan pengakuan dari www.fortune.com

SGB Head of Commercial Finance

Riset dan Inovasi
Riset dan Inovasi telah menjadi kekuatan Suntory
sejak didirikan. Konsumen adalah prioritas utama
dalam setiap inovasi dan pengembangan produk.
Menggabungkan keinginan dan kebutuhan
konsumen
dengan
pengetahuan
yang
komprehensif dan berbagai keahlian, kami
menghadirkan produk-produk inovatif yang
nikmat dan berkualitas tinggi.

All for the Quality
(Kebijakan Kualitas dan Keunggulan
Operasional Suntory)
Kami menawarkan produk yang memenuhi atau
bahkan melampaui standar keamanan terkait dan
akan terus merespons keinginan konsumen dan
pelanggan, serta mendapatkan kepercayaan
mereka.
Dengan mengusung Monozukuri untuk Keunggulan
Operasional, SGB melakukan inovasi teknologi
berkelanjutan dan pengembangan tim.

Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan
SGB berkomitmen untuk memberikan kontribusi
baik kepada masyarakat dan menjaga kelestarian
air bersih sebagai salah satu sumber daya yang
paling berharga.
Kami menerapkan reduce, reuse, recycle, dan
replenish air di pabrik, memberikan akses air
bersih kepada masyarakat, serta menginisiasi
Mizuiku, program pendidikan Aku Cinta Air Bersih
yang telah menjangkau >12,500 anak dan >1,900
guru sejak 2019.
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Goyang di Mulut, Tunda Lapar di Perut!
OKKY Asiknya-Asik Terus!
Okky adalah minuman bagi remaja aktif agar tetap ceria di segala suasana.
Inovasi pertama di 2003 adalah Okky Jelly Drink, minuman jeli dalam kemasan gelas
pertama di Indonesia.
Okky Jelly Drink dengan rasa buah segar, mengandung kebaikan alami rumput laut
dan ditambah dengan nata de coco yang dapat dikunyah untuk sensasi seru.
Menanggapi permintaan pelanggan, pada 2018 Okky Koko Drink Xtra dan Okky
Jelly Drink Big hadir dengan ukuran lebih besar dan nata de coco lebih banyak.
Produk terbaru Okky adalah Okky Bubble Gum dan Okky Lemon Shake dengan rasa
lemon segar, dikemas dalam botol yang trendi.

Teh dengan Sentuhan Spesial
Mountea hadir pada 2005 sebagai teh siap minum dalam kemasan gelas pertama di
Indonesia yang dibuat dari perpaduan sempurna teh alami dan rasa buah yang
menyegarkan. Mountea hadir dengan rasa menyegarkan blackcurrant, apel dan
jambu.
Beberapa varian terbaru Mountea adalah Mountea Teh Manis dengan tingkat
kemanisan yang pas dan Mountea Big Leci yang memadukan teh dengan rasa manis
leci, memberikan sensasi menyegarkan seperti di café.
Seluruh varian Mountea adalah favorit para remaja dan telah didistribusikan di
seluruh Indonesia.
Mountea berani tampil beda dengan desain gelas trendi yang transparan sehingga
lebih terpercaya.
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Sehat dan Nikmatnya Teh Oolong
MY TEA Teh Poci merupakan teh oolong pertama yang diseduh menggunakan gaya teko (poci)
dan dikemas dalam kemasan botol siap minum di Indonesia. Diperbarui pada 2019, MY TEA
Teh Poci dibuat hanya dari kekayaan daun teh oolong terpilih. MY TEA diproses melalui sistem
ekstraksi poci di suhu yang tepat, menghasilkan aroma teh khas, rasa yang kuat dan rasa akhir
yang jernih. MY TEA Teh Poci menghadirkan cita rasa keaslian teh yang akrab dan dicintai oleh
pasar Indonesia.
Pada tahun 2021, MY TEA Plus diluncurkan dengan rasa yang menyegarkan dan nikmat,
mengandung Oolong Tea Polymerized Polyphenols (OTPP), bahan alami yang diekstrak dari
daun teh oolong yang membantu dalam menekan penyerapan lemak.

Segar dengan Kebaikan Buah Alami dan Multivitamin
Good Mood adalah air yang nikmat menyegarkan dengan kebaikan alami buah yang kaya
Vitamin C & B3. Rasa buah alaminya yang nikmat mengembalikan kesegaran tubuh dan
semangat, untuk siap menangkan hari-harimu.
Good Mood diproduksi dengan teknologi Hydro Fruit Taste dari Suntory Jepang sehingga
tercipta perpaduan nikmat dan pas dari air segar + rasa buah alami + Vitamin C & B3, yang
menghilangkan dehidrasi, menyegarkan, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu
pembentukan energi.
Good Mood hadir dengan 3 varian rasa menarik, yaitu: Lemon & Madu, Blackcurrant, dan
Stroberi, menjadi pilihan yang lebih sehat menyegarkan, dengan kebaikan alami buah, multi
vitamin, tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna sintetis dan tanpa pemanis buatan.
Good Mood sangat cocok dengan gaya hidup modern yang selalu hidup segar dan lebih sehat
serta di kemas dalam botol yang keren, membuat Anda refresh, kembali bersemangat, siap
menangkan hari. Good Mood, segar alami bervitamin.
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#CareForYourBodyandBeauty
BRAND’s Essence of Chicken adalah suplemen makanan yang berasal dari bahan alami yang
diekstrak dari ayam berkualitas, mengandung asam amino dan peptide-peptide yang mudah
dicerna, Bebas Lemak dan Bebas Kolesterol.
Warisan BRAND'S dimulai pada tahun 1820-an ketika Henderson William Brand, koki kerajaan
Istana Buckingham di London, menciptakan consommé (kaldu) ayam yang bebas lemak dan
mudah dicerna yang kemudian menjadi sukses komersial besar sebagai BRAND'S Essence of
Chicken. 180 tahun setelah diluncurkan, BRAND'S Essence of Chicken masih dipercaya secara luas
dan dikonsumsi di seluruh dunia dan lintas generasi.
Lebih dari 20 makalah ilmiah telah diterbitkan untuk mendukung kemanjurannya, menunjukkan
bahwa mengkonsumsi BRAND'S Essence of Chicken meningkatkan konsentrasi dan memori.
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Produk-produk SGB tersedia di toko, supermarket, dan tempat yang mudah dijangkau pelanggan,
di seluruh Indonesia.

Toko

Supermarket
dan Grosir

Online Store

Chiller/Lemari Pendingin
Produk SGB lebih nikmat dari
lemari pendingin
Call center chiller: 081 700 700 79

“Saya senang dapat menjual Okky
di toko saya karena rasanya sangat
nikmat, pelayanan bagus, dan
konsumen sangat menyukainya.
Sebagai penjual, banyak program
menguntungkan yang ditawarkan
oleh SGB”

Restoran
dan Kafe

Convenience store

Online to Offline
(O2O)

Suntory Loyalty
Program
Promo dan Program Spesial
untuk Penjual
Lebih menguntungkan menjual produk SGB

“Kami siap melayani konsumen dan
pelanggan di seluruh Indonesia
dengan produk berkualitas dan
layanan terbaik. Tersedia banyak
program penjualan untuk
mendukung toko dan bisnis Anda”
-Sales Suntory Garuda

Informasi penjualan dan distribusi, email ke: communication@suntorygaruda.com
@suntorygaruda
www.suntorygaruda.com
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