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TENTANG APLIKASI
HUNGRYY

Hungryy menyediakan layanan 
pesan-antar makanan Halal online, 
pesan-antar kebutuhan harian dan 
pengiriman paket dengan 
dukungan merchant makanan dan 
pedagang Group Buy.

Dan kini Hungryy hadir di Indonesia 
– negara dengan jumlah penduduk 
beragama Islam terbanyak di dunia. 
Hampir 87% penduduk Indonesia 
beragama Islam.

Dengan berfokus pada produk-
produk halal dan komisi layanan 
yang kompetitif, Hungryy 
berupaya menghadirkan platform 
yang aman bagi pelanggan Muslim 
dan menciptakan hubungan 
merchant-konsumen yang saling 

Platform Pemesanan 
& Pengiriman 

Makanan Halal 
online Pertama di 

Indonesia.

Hungryy merupakan 
platform halal 

terbesar di 
Singapura dengan 

hampir 50.000 
basis pelanggan & 

lebih dari 7.000 
driver.

Dengan bergabung bersama Hungryy sebagai Mitra Merchant 
di platform kami, akan membantu Anda menjangkau lebih 
banyak pelanggan.

“
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FITUR-FITUR
ANDALAN

KOMISI 0%

Komisi 0% dengan 
biaya bulanan Rp. 
10.000 hanya jika 
penjualan bulanan 
mencapai Rp. 100.000.

Syaratnya mudah. 
Harga makanan yang 
diberikan kepada 
Hungryy harus persis 
sama dengan harga di 
restoran atau kedai 
Anda.

 Hungryy hanya menerima 
Merchant bersertifikasi halal 
dan/atau pemiliknya Muslim.

 Komisi 0%. UMKM dan non-
UMKM dapat bergabung.

 Pencairan hasil penjualan dapat 
dilakukan di hari kerja 
berikutnya (H+1).

 Jangkauan pengiriman yang 
luas mencapai 50 km dari lokasi 
Merchant.

 Biaya pengiriman dan biaya 
layanan rendah untuk menarik 
lebih banyak pelanggan.

 Didukung aplikasi dan Panel 
Admin yang handal guna 
memudahkan operasional 
Merchant.

 Perangkat cetak nota pesanan 
untuk membantu persiapan 
makananmu (opsional).
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APLIKASI
MERCHANT HUNGRYY

Panel Admin adalah sistem yang kami 
bangun untuk membantu Merchant 
mengelola menu (menambah, 
mengubah, dan menghapus menu), 
promo, dan pesanan dari pengguna.

Hungryy mendukung pengelolaan 
multi-outlet. Kelola seluruh cabangmu 
dari satu panel.

Panel Admin Untuk Merchant

Fitur laporan keuangan 
dan penjualan yang 

lengkap. Hungryy 
menyajikannya secara 

otomatis dan real time.

Akses melalui

https://app.hungryy.com/
Merchant/login
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Aplikasi Untuk Merchant

Kelola, pantau, dan cetak (jika Anda 
memesan mesin cetak) semua 
pesanan, pengiriman, dan pesanan 
takeaway dengan mudah.

Dilengkapi fitur multiple access 
untuk mempermudah operasional 
staff Anda, sehingga tak ada 
pesanan yang terlewatkan.

Mendukung berbagai 
jenis pengiriman:on 
demand, takeaway, 

terjadwal, dan pre-order.

Pelanggan bisa 
membayar melalui kartu 
debit/kredit, akun virtual 

atau tunai

APLIKASI
MERCHANT HUNGRYY

yourname

081123456789
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CARA
PENDAFTARAN

TANPA BIAYA
ADMINISTRASI
TANPA BIAYA
BULANAN

Daftar secara online 
melalui panel admin 
Mitra Merchant Hungryy 
melalui: 
https://app.hungryy.com
/register

Kirim dokumen berupa 
KTP Pemilik UMKM, 
NPWP (opsional), dan 
data rekening bank 
(Nama Bank, Nomor 
Rekening, dan Nama 
Pemilik Rekening untuk 
pencairan dana usaha).

Mengunggah surat izin 
berniaga, sertifikat halal 
atau surat pernyataan 
kepemilikan Muslim.

Siapkan profil 
usahamu secara 
online atau 
gunakan layanan 
bantuan 
dukungan teknis 
kami (akan 
dikenakan biaya 
layanan).

Unduh aplikasi 
Hungryy untuk 
Mitra Merchant di 
Play Store atau 
App Store.

Profil bisnismu 
akan segera 
muncul di aplikasi 
pengguna 
setelah proses 

Proses 
pendaftaran 
sudah selesai, 
waktunya 
bekerja!
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PT Hungryy Services
Indonesia

Anggota Grup Perusahaan 
HGRY International Pte Ltd.

HUNGRYY
MARI SUKSESKAN
PLATFORM HALAL
DI INDONESIA

www.hungryy.id

+62 21 5799 8317

support@hungryy.id

Wisma GKBI,
39th Floor, Suite 33
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210


