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HUBUNGI KAMI : TIM MARKETING

BOY 

ALL Produck

0813 8442 2155 

csupport@worldexpertindonesia.com

CITRA

ALL Produck 
0813 8442 2153 / 021 2962 8517

info@worldexpertindonesia.com

TETI

ALL Produck

0857 8054 6226

marketing@worldexpertindonesia.com 

FITRI 

Palet Kertas, Sandwich Bag, Pallet Kayu

0813 8442 2152  /     021 2295 0363 

rense.marketingwordexpert@gmail.com

ANNA 

Honeycomb, Paper Core, Siku Kertas, Karton Box

0813 8442 2154 /    021 2962 8514 

marketing@wordespertindonesia.com

RAJA 

Paper Sack, Plastik Vacuum, Karung Goni, Strapping Band

0813 8442 2156 /     021 2962 8515 

raja.marketingworldexpert@gmail.com

NURUL

Plastic Wrapping, Air Bag, Woven Bag

0813 8921 4174 /    021 2295 0375 

fadli.worldexpert@gmail.com

 

NADIA 

Pallet, Plastik, Paper Sack, Jumbo Bag, Paper Slipshit

0813 8921 4175 

reni.marketingwordlexpert@gmail.com

CUSTOMER SUPPORT

TEAM MARKETING



“Menjadi perusahaan yang terbesar dan tercepat dalam penanganan 

semua bisnis perusahaan serta menjadi pemimpin pasar untuk mempertahan-

kan keberadaan kami delam mengejar perusahaan yang bertaraf internasional 

untuk oraganisasi maupun internasional.”

Kami hadir sejak September 2008. Kami memulai produk kami 

dibidang kemasan kayu seperti pallet kayu dan boks kayu. Kemudian

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan permintaan pasar, kami 

mengembangkan usaha kami dengan memproduksi kemasan kertas 

seperti paper sack atau karung kertas, kantong kertas, paper angle atau siku

kertas, siku karton, paper tube atau tabung kertas dan juga pallet kertas. 

Kami juga mendistribusikan pallet plastik, plastik wrapping dan plastik PE/HD.

Produk-produk kami digunakan untuk keperluan lokal dan keperluan ekspor.

VISI

“Berkomitmen penuh dalam menjawab kebutuhan pelanggan, permintaan pasar

dan penyelesaian permasalahan yang ada melalui penyediaan produk dan jasa

yang lengkap dan berkualitas, sumber daya manusia yang ramah, terlatih dan 

komponen, pelayanan yang sistematis, terkendali dan terpercaya.”

Memberikan pelayanan yang sistematis, tercepat dan terpercaya dalam

semua aktivitas bisnis kami guna mempertahankan keberadaan sebagai 

pemimpin pasar terhadap organisasi nasional maupun internasional 

MISI

KEBIJAKAN MUTU

COMPANYCOMPANYCOMPANY
PROFILEPROFILEPROFILE

Motto kami adalah “QUALITY INNER ONE STOP SERVICE” atau Inovatif,

Excelence, Respect, quality dan One Stop Service. Fokus utama pelayanan 

dalam setiap aktivitas usaha kami adalah kepuasan anda.Dengan menyediakan 

produk yang berkualitas baik untuk keperluan lokal maupun ekspor, harga yang 

terjangkau, pengiriman yang cepat dan peleyanan yang ramah serta bersahabat

dalam mendukung usaha anda.

Meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi keluhan 

pelanggan serta meningkatkan efektivitas dan efesiensi proses 

produksi dan pelayanan

MOTTO

SASARAN MUTU
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PAPER SACK
Tersedia berbagai ukuran, tipe, spesifikasi, kapasitas, laminasi atau tanpa laminasi dan desain seperti permintaan 

anda. Papersack kami digunakan oleh berbagai industri seperti Semen/mortar, makanan dan minuman, chemical,

karbon aktif, arang, dll.  

TIPE PAPER SACK

- Sewn Paper Sack

- Valve Paper Sack

- Block Bottom Opeb Mouth

- Shopping Bag

PAPER SACK

PAPER SACK 
LAMINASI WOVEN

PAPER SACK 
KRAFT BAG

PAPER SACK 
LAMINASI ALU
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Paper Tube juga dikenal sebagai paper core,tabung 

kertas, bobin, cones umumnya digunakan untuk 

keperluan industri seperti produk polyester, 

aluminium foil, pabrik kertas, Kraft 

Paper, Kertas Duplex, Kertas 

bergelombang, stretch film, 

Packing pompa submersible 

& sejumlah barang teknik, 

dan setiap industri lainnya.

SIKU KERTAS

PAPER CORE

Siku Kertas atau Paper Angle terbuat 

dari bahan kertas yang 100% dapat 

didaur ulang. Siku kertas juga dikenal 

dengan beragam nama seperti siku kardus, 

siku karton, paper angle, edge protector dan 

lain-lain.

W E I

Creative and Innovative Solution



Palet kayu adalah kemasan kayu yang terbuat 

dari beberapa macam bahan baku, baik 

berupa kayu murni /kayu keras, triplex 

atau multplex dan bahan. Tersedia 

berbagai ukuran spesifikasi 

dan kapasitas beban dari 

100 kg sampai 4 ton. 

PALET KERTAS

PALET KAYU

Pallet yang umum beredar dipasaran 

adalah pallet kertas, pallet kayu dan 

pallet plastik. Untuk pallet kertas atau 

pallet kardus umumnya digunakan dengan

kapasitas berat beban yang tidak terlalu 

berat mulai dari 100 kg sampai 3 ton. 
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Karton box adalah kemasan berbahan baku kertas 

dengan kandunganbahan daur ulang paling 

tinggi di antarajenis ke-masan lainnya. 

Sekitar 75% karton box yang 

diproduksi di seluruh dunia 

menggunakan bahan baku 

dengan kandungan bahan 

daur ulang antara 70–100%

HONEYCOMB BOARD

KARTON BOX

Struktur berbentuk segi enam yang juga 

digunakan untuk material konstruksi. Secara 

kekuatan, Bentuk segi 6 adalah struktur yang 

mempunyai kekuatan paling tinggi, contohnya adalah 

sarang lebah.
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Kuat, Ringan, dan Tahan lama

Tersedia bebagai macam 

ukuran dan spesifikasi 



AIR BAG

KARUNG GONI

Kenali Fungsi & Cara kerja Airbag untuk 

Keamanan Berkendara Kebanyakan peng-

guna mobil mengira kalau seatbelt saja sudah 

cukup untuk menjaga keselamatan saat terjadi 

benturan keras. Sistem bekerja airbag adalah ketika 

terjadi tabrakan keras terdeteksi, sensor mobil langsung 

mengirimkan sinyal supaya airbag mengembang.
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Karung Goni adalah karung yang terbuat dari 

kain goni. Karung Goni biasa digunakan 

menampung ketela pohon, kentang 

dan produk petanian lainnya. 

Kami memiliki berbagai macam 

ukuran dan spesifikasi.



JUMBO BAG

WOVEN BAG

Tersedia berbagai ukuran, tipe, spesifikasi, 

kapasitas, laminasi atau tanpa laminasi dan 

desain seperti permintaan anda.

JUMBO BAG kami digunakan oleh berbagai

industri seperti, makanan dan minuman, chemical, 

karbon aktif, arang, dll.  
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Tersedia berbagai ukuran, tipe, spesifikasi, 

kapasitas, laminasi atau tanpa laminasi dan 

desain seperti permintaan anda.

WOVEN BAG kami digunakan 

oleh berbagai industri seperti, 

makanan dan minuman, 

chemical, karbon aktif, 

arang, dll.  



PLASTIK WRAPPING

PLASTIK VACUUM

Plastik Wrapping adalah saput (film) 

plastik tipis yang biasanya digunakan untuk 

menutupi makanan agar makanan tetap segar. 

Tebal bungkus plastik yang biasa kira-kira 0,01 mm. 

Bungkus plastik dikenal sebagai cling-film di Britania 

Raya and cling wrap di Australia.
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Plastik Vakum, Kemasan yang Mengawet 

Makanan. Plastik Vakum kemasan 

vacuum ini merupakan jenis 

plastik yang biasa digunakan 

untuk membungkus atau 

mengemas berbagai jenis 

makanan



PALET PRESSWOOD
Palet Presswood adalah kemasan yang 

terbuat dari bahan serbuk kayu , yang 

kemudian dilebur dan dipadatkan yang berasal 

dari kayu murni / kayu keras, triplex atau multplex 

dan bahan. Tersedia berbagai ukuran spesifikasi 

dan kapasitas beban dari 

100 kg sampai 4 ton. 
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PALET PLASTIK
Pallet Plastic adalah alat untuk menahan beban 

logistik yang beratnya bervariasi. Pallet Plastik merupakan 

salah satu jenis pallet yang digunakan sebagai alas 

penyimpanan logistik dengan beban yang tidak terlalu berat, 

kini PT World Expert Indonesia menyediakan pallet plastic 

dengan harga yang terjangkau dan tentunya kualitas terbaik.
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CONTACT US 
AT SOON :
Jl. Alternatif Metropolitan Land Transyogi Green Palma

Sektor tanjung XIV No. 20 Jakarta 16820

Phone : 021-2962-8514, 021-2962-8516, 021-2962-8517

:Mobile  0813-8442-2153 / 0813-8442-2155 

Fax      :  021-2962-8515 

Web    : www.world-expertindonesia.com/

Email  : marketing@worldexpertindonesia.com 
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