
Bantu UKM Tingkatkan Penjualan Melalui Pengiriman yang Lebih Mudah dan
Hemat, Ninja Xpress Luncurkan Aplikasi Ninja Biz

JAKARTA, INDONESIA, 15 FEBRUARI 2023 - Dengan meningkatnya jumlah pengguna
platform digital di Indonesia dan semangat untuk terus bantu UKM mengantarkan paket ke
seluruh Indonesia dengan memberikan pilihan pengiriman yang lebih mudah dijangkau dari
mana saja, Ninja Xpress, perusahaan jasa pengiriman berbasis teknologi terkemuka di
Indonesia, meluncurkan aplikasi Ninja Biz. UKM yang menjual melalui social commerce dapat
memanfaatkan Ninja Biz, aplikasi 3PL pertama yang dapat mengirimkan paket menggunakan
COD ke seluruh Indonesia.

Andi Djoewarsa, CMO Ninja Xpress menjelaskan, “Ninja Biz dibuat untuk mengakomodasi
kebutuhan para shipper yang menginginkan paketnya dijemput dari rumah dan menawarkan
layanan cash on delivery dalam penjualan barangnya. Melalui inovasi layanan Ninja Biz,
mereka dapat menikmati pengiriman paket ke seluruh Indonesia yang lebih mudah karena kirim
paket tinggal klik.”

CMO of Ninja Xpress, Andi Djoewarsa, says, “Ninja Biz is to accommodate the needs of
shippers who want their packages to be picked up from their homes and want to offer cash on
delivery when selling goods. Through this innovative Ninja Biz service, shippers can enjoy
package delivery throughout Indonesia which is easier with just one click away.”

Shipper cukup mengunduh aplikasi Ninja Biz melalui Google Playstore atau AppStore lalu
membuat akun untuk memulai pengiriman hingga penyelesaian kasus paket. Ninja Biz juga
mempermudah shipper untuk melacak keberadaan seluruh paket dengan lebih cepat melalui
informasi real-time status pake, dapat melakukan COD.

Selain lebih mudah mengecek riwayat pesanan Anda di mana saja melalui handphone, Ninja
Biz juga memungkinkan shipper mengirim paket terlebih dahulu dan melakukan pembayaran
belakangan setelah paket tiba (ship first, pay later). Ninja Xpress juga memberikan diskon
tambahan untuk pengiriman paket yang dikirimkan melalui Ninja Biz. Hingga 31 Maret 2023,
pengguna aplikasi Ninja Biz dapat menikmati promo ongkos kirim mulai dari Rp2.000 dengan
melakukan pengiriman paket melalui aplikasi. Promosi ini berlaku untuk pengiriman dari Pulau
Jawa ke seluruh Indonesia. Kemudian, pencetakan resi pun dapat langsung dilakukan melalui
aplikasi cukup dengan menghubungkan mobile phone ke printer.

Ninja Xpress siap membantu pengiriman paket dengan mudah melalui penjemputan langsung
ke lokasi dengan terlebih dahulu mendaftar di https://selalusiap.ninjaxpress.id. Berbagai
layanan dari regular, same day, hingga COD (Cash on Delivery) dengan perhitungan pasti dan
pencairan 2 kali seminggu siap membantu UMKM mengirimkan paket ke seluruh wilayah di
Indonesia.

https://selalusiap.ninjaxpress.id/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.ninjavan.dash_mobile
https://apps.apple.com/id/app/ninja-biz/id1575177079
https://selalusiap.ninjaxpress.id

