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Gempa Lombok dan Banjir Makassar



Statement Visi: Menjadi perusahaan makanan sehat yang bisa

menciptakan produk-produk yang berkualitas, aman, halal dan dapat

menjadi makanan sehat untuk masyarakat Indonesia dan Global.

Statement Misi: Bekerjasama dengan para influencer untuk

membantu edukasi masyarakat bahwa olahan makanan sehat pun

memiliki cita rasa yang enak dan baik bagi tubuh serta mengajak

lebih banyak lagi reseller untuk mendistribusikan produk lebih cepat

diterima konsumen di penjuru Indonesia.

Tujuan :Membuat makanan sehat dengan cita rasa yang enak, lebih

banyak lagi dan melakukan experiment dan training untuk membuat

produk semakin berkualitas.



Pengenalan Produk

Payupayu berfokus pada pengolahan bahan pangan lokal salah 

satunya Ikan Gabus yang dikenal memiliki kandungan gizi yang 

lebih tinggi, serta kandungan protein yang lebih tinggi 25,5% 

dari ikan sejenis lainnya. Hal ini berawal dari keprihatinan

dengan tingginya angka Stunting  yang mana kondisi tersebut

merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat

kekurangan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga anak lebih

pendek dari anak lain  seusianya dan memiliki keterlambatan

dalam berpikir yang umumnya disebabkan karena asupan

makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. 



Mengapa Ikan Gabus?

Ikan Gabus atau Channa Striata dikenal memiliki jenis kandungan gizi

yang lebih tinggi.  Kandungan protein ikan gabus sebesar 25,5%, lebih

tinggi jika dibandingkan dengan kadar protein dari ikan bandeng

20,0%, ikan mas 16,0%, ikan kakap 20,0%, ataupun ikan sarden

sebesar 21,1%.
Source : hellosehat.com

Manfaat Ikan Gabus

- Pembentukan dan pertumbuhan otot

- Mempercepat penyembuhan luka

- Menjaga keseimbangan dan cairan dalam tubuh

- Memperbaiki gizi buruk

- Sehat dalam pencernaan



Payupayu Berbagi 1000 Cookies Ikan Gabus untuk anak 

berkebutuhan Khusus



JP2GI Membantu Perencanaan Bisnis Payupayu

Dengan mendapatkan penghargaan Grant Small, Payupayu 

mendapatkan bimbingan dari JP2GI dalam menyusun 

perencanaan bisnis. Salah satunya, berinovasi pada 

pengemasan produk yang menghasilkan peningkatan 

penjualan yang  baik.





0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Sambal

Wader Crispy

Abon

Cookies



Terimakasih


