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PROFIL

JMS Packaging memberikan konsistensi 
produksi yang sempurna sehingga dapat 
menjadi rekan yang diandalkan dalam 

ketepatan waktu dan mendapat 
kepercayaan dari seluruh pelanggan. 

Visi Utama JMS Packaging adalah 
menjadi perusahaan terkemuka di industri 

kemasan atau flexible packaging baik 
di skala Nasional maupun Internasional.

visi

Menyediakan jasa pembuatan kemasan 
terbaik untuk para customer.

Memberikan pelayanan konsultasi terbaik 
kepada para customer.

Membangun kepercayaan dan keyakinan 
kepada setiap customer, baik usaha kecil, 
menengah maupun usaha besar .

misi

Sudah menjadi budaya bagi kami untuk terus mengembangkan bahan baku terbaru 
sehingga kami dapat menawarkan nilai tambah produk kepada pelanggan kami.  
JMS Packaging yakin bahwa produk kami harus melebihi standar pelanggan kami 

untuk mencapai kepuasan pelanggan. JMS Packaging juga selalu memberi fasilitas 
mockup sebelum memasuki tahap produksi massal untuk menjaga kualitas kemasan 

pelanggan. Maka dari itu, kami terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), 
meningkatkan kemampuan produksi, dan berinvestasi dibidang Research & 
Development (R&D) dengan tetap menjaga hubungan yang erat dengan 

vendor kami, baik domestik maupun Internasional.

komitmen

JMS Packaging dibangun oleh semangat, tekad, dan komitmen untuk menawarkan Kemasan Produk 
atau Kemasan Makanan yang berkualitas, konsisten, bersih dan memiliki hasil cetak yang unggul.

 JMS Packaging pertama didirikan pada tahun 2011 yang berada di bawah naungan
CV. GLOBAL COMMODITY INDONESIA (Shelton Indonesia Group).

Alamat Produksi : Jl. Karya Barat No. 6. RT 001 / RW 002, Blimbing, Malang, 65112
Alamat Kantor  : Ruko Taman Niaga C-12, Jl.Soekarno Hatta, Malang, 65142

 Didukung dengan sumber daya manusia profesional dan handal yang telah berpengalaman 
lebih dari 15 tahun di dunia kemasan atau flexible packaging dan mesin-mesin dengan teknologi 
terbaru, JMS Packaging telah berhasil memposisikan diri sebagai perusahaan pemasok kemasan
yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam segi kualitas produksi.

 JMS Packaging sangat menjaga konsistensi hasil produksi dan jadwal pengiriman sehingga 
mendapatkan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka di bidang industri 
makanan dan produk dalam skala nasional. Demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
kepuasan pelanggan, JMS Packaging akan tetap melakukan pengembangan secara terus 
menerus agar terjadi peningkatan yang konsisten untuk melayani seluruh pelanggan kami
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 Tujuan dari adanya JMS Packaging adalah untuk 
membantu bisnis Anda menciptakan kemasan produk 
yang terbaik sehingga meningkatkan nilai jual dan value 
produk dari bisnis atau usaha Anda.

• Minimal Order 1.000 pcs.
• Ivory & Duplex 250 – 350 gsm
• Kemasan Produk dan Kemasan Makanan
• Kemasan HardBox
• Kemasan Foil, Sachet Foil, Foil Gusset
• Finishing Doff & Glossy, Hotprint, Spot UV, Emboss

etc.

tujuan

penawaran jasa cetak

Demikian proposal ini saya buat. 
Besar harapan kami untuk Bapak/Ibu bisa 
bekerjasama dengan kami. Atas perhatian 
dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

penutup
UNTUK INFORMASI DAN ORDER:

and Many More Our Customer

UBS 
SBS INDONESIA
PRECO (Chocolate Company)
HASBI (Coffee and Tea Product)
FOURTEA (Box Tea Product)
Shelton Nutrition
Lunah Hijab 
Sovereign (Australia Leather Product)

portofolio
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