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Kami adalah Perusahaan Konsultan Bisnis dan
strategis yang handal berbasis di Singapura, dan
beroperasi di negara-negara Asia termasuk
Indonesia.

Kami siap memberikan arahan dan saran bagi
perusahaan-perusahaan yang hendak
meluaskan bisnisnya di pasar Asia yang saat ini
sedang berkembang. Kami selalu memberikan
informasi bisnis dan strategi terkait yang
berguna untuk dapat masuk ke pasar Asia dan
mendukung operasi bisnis sesuai dengan
peraturan dan persyaratan lokal.

Kami selalu melibatkan pemangku kepentingan
yang tepat untuk membantu mengembangkan
bisnis Anda di Asia.

Analisis lanskap, pemantauan kebĳakan dan isu
yang berkembang, memberikan ringkasan dan
laporan terkait kebutuhan perusahaan, laporan
industri, laporan penilaian risiko, artikel opini
untuk perusahaan, penyusunan artikel dan
pidato.

Penelitian Kapabilitas
Manajemen dan administrasi umum,
perencanaan dan pengembangan kebĳakan,
program asosiasi dan perencanaan rapat, rapat
dewan bulanan, layanan perekrutan dan layanan
retensi keanggotaan, layanan akuntansi dan
keuangan, dan pemeliharaan arsip.

Manajemen Perdagangan
Penyelarasan kebĳakan, advokasi kebĳakan,
pemetaan pemangku kepentingan, survei
pemahaman, strategi pelibatan pemangku
kepentingan, kegiatan pelibatan pemangku
kepentingan, pengarahan eksekutif.

Bidang Pemerintahan

Publikasi internal, laporan tahunan, laporan
khusus, dan artikel opini untuk perusahaan dan
asosiasi perdagangan.

Penelitian & Publikasi
Strategi komunikasi dengan pemantauan media
dan aktivitas media, cara-cara berkomunikasi
dan menyampaikan cerita yang sebenarnya,
perencanaan dan persiapan manajemen dalam
keadaan krisis, strategi komunikasi, strategi
sosial media eksternal maupun internal, strategi
reputasi dan manajemen merek.

Strategi Komunikasi
Hubungan mengenai pemerintahan, dan media,
mengatasi isu-isu yang berkembang,
manajemen dalam keadaan krisis, pemahaman
tentang ASEAN, perjanjian perdagangan bebas
ASEAN, standar makanan dan halal di Asia.

Perencanaan Pelatihan

Selain profesional-profesional ahli yang
berpengalaman dalam bisnis Global, dan
Internasional, kami juga melibatkan profesional
lokal yang ahli dan berpengalaman.

Secara kumulatif Kami memiliki pengalaman
lebih dari 100 tahun dalam bidang kosultasi
strategis di Asia.

Profesional kami ahli dalam bidang bisnis
pangan dan pertanian, pakan, peternakan,
kesehatan dan kesejahteraan hewan, obat-
obatan, suplemen kesehatan, dan halal. Kami
juga berpengalaman dalam melakukan
pendaftaran produk dan merek sesuai ketentuan
lokal.

Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi
bisnis dan kebĳakan publik satu atap untuk
setiap klien kami.

Kami memberikan dukungan untuk perusahaan
multinasional, perusahaan rintisan, dan asosiasi
perdagangan.

Kami telah bekerja sama dengan mitra
kolaboratif kami, untuk memberikan klien kami
solusi hukum, kesekretariatan perusahaan, dan
solusi teknologi informasi untuk bisnis tertentu
di pasar Asia.

Tentang Kami

Layanan Kami

Tim Kami Solusi Satu Atap
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