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Giải pháp về Hàng
hóa và Nền tảng

Nhân viên

Quốc gia đang
vận hành

Chúng tôi giảm thiểu
chi phí và rủi ro trong
chuỗi cung ứng giá
trị toàn cầu

Cải thiện hiệu quả hoạt đ
ộng và tăng lợi nhuận nh
à sản xuất

Chúng tôi tuân theo tiêu c
huẩn Môi trường, Xã hộiv
à Quản trị (ESG)
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Company Overview
Chúng tôi là công ty công nghệ
nông nghiệp (agritech) đầu tiên
với những chuyên viên thực địa
đến trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ
người nông dân, doanh nghiệp
vừa và nhỏ để tạo ra chuỗi cung
ứng có nguồn gốc rõ ràng, đáng
tin cậy và bền vững.
Thành lập năm 2013, chúng tôi tạo ra các phần
mềm và dịch vụ để số hóa ngành nông nghiệp
toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối, từ hạt giống
cho đến các giải pháp công nghệ toàn diện cho
người nông dân, doanh nghiệp. Chúng tôi tập
trung vào các mô hình dịch vụ ứng dụng phần
mềm (SaaS), công nghệ tài chính (fintech) và
thương mại điện tử (e-commerce).
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DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Thành lập
2013

Hình thái DN
Tư nhân

Đăng ký
Thụy Sĩ (2017)
Indonesia (2013)

Loại hình DN
Lợi nhuận

Giá trị cốt lõi

Ngành công nghiệp chính Chuyên viên thực địa đến hướng dẫn trực tiếp
tại trang trại
Công nghệ - Nông
Dịch vụ canh tác và trồng trọt
nghiệp
Giải pháp truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm

Minh bạch
Luôn đổi mới
Tập trung vào người dùng

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống quản lý thông tin (MIS) từ hạt giống cho
đến các giải pháp công nghiệp toàn diện cho người
nông dân, doanh nghiệp.
Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Nền tảng thương mại điện tử bền vững.

BAN QUẢN TRỊ

Manfred Borer
CEO

Ainu Rofiq
COO

Furqonuddin
Ramdhani
CTO

Markus
Sauter
CFO

Tạo tác động
Cam kết kết quả thực tế

Nhấn mạnh vào những tiêu chuẩn cao

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trang web:

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Hồ sơ trực tuyến
LinkedIn

www.koltiva.com

Mail

YouTube

info@koltiva.com

Điện thoại
+62 21 3970 2013

Các nền tảng fintech cho thanh toán trực
tuyến, ví điện tử, vay vốn...

2013

Thành lập PT Koltiva Indonesia

2017

Chứng nhận ISO 270001:2013

2018

Thành lập Koltiva AG Thụy Sĩ

2019

Bắt đầu mở rộng thị trường toàn cầu với
agritech

2020

315K nhà sản xuất đăng ký

2021

Ra mắt hệ thống fintech (e-payments &
finance)
Mở rộng quy mô nền tảng thương mại điện tử
B2C
2 triệu nhà sản xuất và SMEs hoạt động

Google Maps

Văn phòng chính
South Jakarta, Indonesia
RA Mampang Office
Jl. Mampang Prapatan Raya No.66 A - 66 B,
Mampang Prapatan, 12790

2022
2023
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ĐỐI TÁC

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ VÀ CHUYÊN GIA

Manfred Borer
Chủ tịch

Ainu Rofiq
Thành viên
BQT

Peter Kennedy
Thành viên BQT

Gabriella
Crescini
Thành viên
BQT

Đối tác nông nghiệp bền vững
của thị trường Indonesia

Nền tảng toàn cầu cho Cao su bền
vững (GPSNR)

Bernard Chevalier
Thành viên BQT
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CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Giải pháp tài
chính, cửa hàng
nông sản đầu vào,
chuyên viên thực địa

Chế biến sau thu
hoạch, Thương hiệu,
Kho bãi

Người nông dân,
Nhà sản xuất
và Trang trại

Chế biến nguyên liệu
thô và Sản xuất sản
phẩm

❖

Truy xuất nguồn gốc từ hạt giống đến
thu hoạch, phân phối

❖

❖

Thanh toán không cần tiền mặt cho
nông dân qua cửa hàng cung cấp
đầu vào sản xuất và nhân viên thực
địa nâng cao năng lực cho nông dân

Truy xuất nguồn gốc từ hạt giống đến
cửa hàng

❖

❖

Truy xuất nguồn gốc từ hạt giống đến
nông trại

Truy xuất nguồn gốc từ hạt
giống đến nhà máy

❖

Hệ thống thanh toán không cần tiền
mặt cho các dịch vụ

❖

Giảm thiểu thanh toán tiền mặt cho
người nông dân và nhà sản xuất

❖

Quản lý quy trình nội bộ

❖

Số hoá các ứng dụng đăng ký vay vốn

❖

❖

❖

Nâng cao năng lực hiểu biết tài chính

Hình thức thanh không tiền mặt cho các
dịch vụ

Thanh toán không tiền mặt
cho nhà cung cấp

❖

❖

Số hoá các ứng dụng đăng ký vay vốn

Thanh toán không tiền mặt
cho các dịch vụ

❖

Nâng cao năng lực về hiểu biết tài chính
và hỗ trợ người dùng trong quản lý cửa
hàng

❖

Số hoá ứng dụng đăng ký
vay vốn

❖

Xử lý sau thu hoạch và kinh doanh các
sản phẩm được truy xuất từ một xuất xứ

❖

Số hoá ứng dụng vay vốn và tích
điểm tín dụng trực tuyến.

❖

Nâng cao năng lực về hiểu biết tài
chính và hỗ trợ người dùng trong
quản lý cửa hàng
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❖

Nâng cao năng lực nông nghiệp tái tạo
và quản lý thông minh với khí hậu

❖

Nông nghiệp bền vững và đa dạng việc
quản lý trang trại
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Nhà bán lẻ và Nhà
tiêu dùng

❖

Truy xuất nguồn gốc
từ hạt giống đến tiêu
thụ

❖

Thanh toán không tiền
mặt cho nhà cung cấp

❖

Thanh toán không tiền
mặt cho khách hàng
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HƯỚNG ĐẾN TOÀN CẦU HOÁ
350,124

205,800

Nông dân và nhà sản xuất đã
đăng ký

Người nông dân được đào tạo
hoặc được huấn luyện riêng

98,240

886,782

Người nông dân hoạt động với
sự đảm bảo nguồn gốc rõ ràng

Giao dịch mua hàng trực tuyến của nhà
sản xuất, nhà cung ứng từ hạt giống cho
đến các giải pháp toàn diện

9,005

3,788

Người nông dân và Nhà sản
xuất sử dụng ứng dụng cho
Người nông dân

Nhân viên kinh doanh sử dụng
ứng dụng cho Doanh nghiệp

VĂN PHÒNG VÀ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
ECUADOR
CH BỜ BIỂN NGÀ
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Anh
Tiếng Anh
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THỤY SĨ
Tiếng Đức
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
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VIỆT NAM
INDONESIA
Tiếng Indonesia Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc

ĐANG HOẠT ĐỘNG
AMERICA
Colombia
Ecuador
Peru
AFRICA
Ma Rốc
Tunisia
CH Bờ Biển
Ngà
Togo
Nam Phi
Madagascar
Uganda

SAAS

EUROPE
Albania
Bosna và Hercegovina
Macedonia
Cộng Hòa Serbia
Georgia

AMERICA
United States

APAC
Trung Quốc
Lào
Campuchia
Việt Nam
Philippines
Malaysia
Indonesia

EUROPE
Thụy Sĩ
Pháp
Anh Quốc
Đức
Úc

APAC
Singapore
Australia

SẮP TRIỂN KHAI
AMERICA
México
Venezuela
Brazil
Chile

APAC
Myanmar
Thái Lan
Papua New
Cộng hòa Ghi-nê

AFRICA
Ga-na
Bénin
Ni-giê-ri-a
Burkina Faso
Cameroon
Niger
Tanzania
Cộng Hòa Mali
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Join the Agritech
Revolution
Hãy tạo ra nền nông nghiệp bền vững Tiêu chuẩn Mới

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách của chúng tôi
ECUADOR

IVORY COAST

VIỆT NAM

Valeria Johanna Galvez Mora

Koudakpo Roland Abissi

Trần Thị Nhung

valeria.mora@koltiva.com

roland.abissi@koltiva.com

tran.nhung@koltiva.com

INDONESIA - THỤY SĨ

info@koltiva.com

koltiva.com

Linkedin

YouTube

