Produk dan Jasa

KERJASAMA PENERBITAN BUKU
Berbekal pengalaman bertahun-tahun di industri penerbitan buku, manajemen PT Azkia
Indotama menawarkan kerjasama penerbitan buku dengan berbagai lembaga dan organisasi,
baik instansi pemerintahan, swasta, organisasi nirlaba/LSM, maupun individu. Buku-buku
yang diterbitkan dapat berupa biografi tokoh, profil lembaga atau perusahaan, hingga kumpulan
tulisan dan gagasan perorangan mengenai topik dan pemikiran tertentu.
PEMBUATAN MAJALAH/BULETIN
PT Azkia Indotama juga telah berpengalaman dalam mengelola proses pembuatan majalah dan
atau buletin dari institusi/organisasi mitra. Dengan dukungan sumber daya manusia yang
mumpuni di setiap lini, baik keredaksian, desain/tata letak, dan teknis produksi, produk-produk
yang kami hasilkan pun dijamin bermutu tinggi.
PEMBUATAN LAPORAN
PT Azkia Indotama, dengan segenap sumber daya dan pengalamannya, siap membantu
perusahaan/institusi yang membutuhkan jasa pembuatan laporan, baik laporan kegiatan,
laporan proyek, laporan riset, laporan tahunan (annual report), hingga penyajian laporan dan
data-data statistik lainnya; kami dengan senang hati akan membantu para klien mengolah data
mentah menjadi laporan yang menarik, akurat, tapi tetap enak dibaca.
PENERJEMAHAN NASKAH/DOKUMEN
PT Azkia Indotama memiliki jaringan yang kuat dengan lebih dari 50 tenaga penerjemah
berkualitas dan berpengalaman, yang telah terbukti handal dan terpercaya dalam
menerjemahkan naskah (buku) berbahasa asing. Karena itu, kami senantiasa siap membantu
dan bekerjasama dengan lembaga/perusahaan klien dalam hal penerjemahan
dokumen-dokumen penting berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Arab.
DESAIN, PRINTING & ADVERTISING
Azkia Indotama melayani jasa konsep desain dan implementasinya di berbagai produk,
termasuk pencetakan buku/majalah/laporan, pembuatan stationary (t-shirt, jaket, dan seragam),
hingga produk digital lainnya (e-book, situs, CD interaktif, dsb). Didukung relasi dan jaringan
percetakan dan pabrik ternama yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, kami
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memberikan jaminan hasil produk yang bagus dan memuaskan.
RISET, PELATIHAN & KONSULTANSI
Didukung SDM yang kompeten dan berpengalaman, Azkia Indotama juga melayani jasa riset
dan konsultansi, seperti kajian/analisa kebijakan, pemetaan, survey, hingga konsultansi
manajemen (organisasi, sumberdaya manusia, pemasaran, dan keuangan).
EVENT ORGANIZER & TRAVEL MANAGEMENT
Azkia Indotama melayani jasa penyelenggaraan acara, baik untuk individu maupun
lembaga/institusi, seperti penyelenggaraan MICE: meeting, incentive, conference, dan
exhibition. Termasuk, pengaturan perjalanan (travel arrangement) yang meliputi penyediaan
tiket, akomodasi dan program wisata.
PENGADAAN BUKU
Di luar aktivitas penerbitan buku, PT Azkia Indotama juga bekerja sama dengan beberapa
produsen yang terpercaya untuk menggalang proyek pengadaan barang dan jasa (buku, ATK,
cetakan, komputer, dsb) di organisasi anda, termasuk perpustakaan, instansi pemerintahan,
perguruan tinggi, maupun lembaga lain. Daerah-daerah yang digarap selama ini meliputi
pengadaan buku di seluruh wilayah Indonesia: Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku.
DISTRIBUSI PRODUK
PT Azkia Indotama juga membantu memasarkan produk klien, khususnya buku/majalah, agar
dapat menjangkau target pemasaran yang dikehendaki. Tentu saja, ini menjadi kesempatan
emas bagi organisasi/lembaga yang membutuhkan jasa distribusi produk mereka agar dapat
tersebar di seluruh Indonesia.
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