
Dukung Pelaku UKM Sumatera Utara Masuk Pasar Digital,
Ninja Xpress Hadirkan Creative Business Solutions

Medan, 10 Februari 2022 - Ninja Xpress perkuat komitmen siap membantu UKM melalui
kehadiran Program Creative Business Solutions. Program ini mendukung UKM untuk terhubung
dengan ekosistem berbasis teknologi dan digital dalam melakukan pengembangan ataupun
pemasaran produk. Salah satunya dilakukan melalui pembukaan Creative Business Solutions di
Sumatera Utara..

UKM telah menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan data Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara pada 2021, terdapat
sekitar 2,2 juta pelaku UKM di provinsi ini. Sedangkan di Kota Medan khususnya, ada 1.603
UKM yang tercatat menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan.

Berdasarkan catatan Ninja Xpress, Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah
pengiriman tertinggi di wilayah Sumatera Utara, yaitu lebih dari 2 juta paket sepanjang tahun
2021, diikuti Kabupaten Asahan dan Kota Tebing Tinggi. Dari Paket tersebut, sebanyak lebih
dari 90% paket yang dikirim didominasi oleh kategori paket berukuran kecil yang umumnya
berisi pakaian, aksesoris, kosmetik, serta produk perawatan diri. Faktor ini menjadi salah satu
semangat Ninja Xpress menghadirkan Creative Business Solutions di Medan untuk membantu
pelaku UKM naik kelas dan lebih siap untuk menghadapi tantangan bisnis di era digital.

Andi Djoewarsa, CMO Ninja Xpress, menjelaskan, “Dalam membantu UKM tetap produktif di
era digital, secara resmi, kami membuka fasilitas dari Creative Business Solutions yang
diberikan secara gratis kepada UKM di sumatera utara. Dukungan ini sejalan dengan semangat
baru kami dalam mewujudkan ‘Siap Bantu Sampai Tujuan’ bagi pelaku UKM.”

Beberapa program yang ditawarkan melalui Creative Business Solutions adalah Creative
Hub yaitu tempat pelaku bisnis UKM bisa melakukan foto dan video produk secara profesional
yang dibuat bersama model, makeup artist, kolaborasi gratis bersama para influencer, iklan
pemasaran, hingga layanan manajemen konten media sosial. Creative Hub Sumatera Utara
berlokasi di Cradle Coworking & Event Space Jl. Iskandar Muda No.127, Sei Sikambing D,
Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111 dan beroperasi Senin hingga Jumat
pada pukul 10:00 hingga 17:00 WIB.

Support Online Advertising dimana UKM bisa melakukan iklan online secara maksimal
dengan bantuan dari Ninja Xpress, dan Support Offline Advertising dimana UKM bisa
beriklan melalui billboard atau videotron yang terletak di area depan JW Marriott Hotel Medan.
Semua dukungan tersebut diberikan secara gratis kepada UKM yang tergabung di dalam
ekosistem Ninja Xpress.



“Sejalan dengan semangat kami untuk membantu UKM bersaing di dunia digital, kami optimis
peluncuran program Creative Business Solutions ini dapat mendorong produktivitas pelaku
UKM di Sumatara Utara dengan berbasis teknologi dan digital. Kami melihat potensi yang luar
biasa dari UKM khususnya di Kota Medan, oleh karena itu kami hadir di Medan. Tidak menutup
kemungkinan adanya peluncuran CBS di kota lain di Sumatera Utara”, tutup Andi Djoewarsa,
CMO Ninja Xpress.


