
#bersamakopina  
kapan pun, di mana pun Anda



Kopina didirikan setelah kami mencermati bahwa penghargaan 
dan kecintaan orang pada kopi Indonesia kian meningkat. Kami 
pun menyaksikan, ketika orang-orang berkumpul di sebuah 
acara dan mendapatkan secangkir kopi Indonesia, kopi bukan 
lagi sekadar minuman berkafein, melainkan jembatan yang 
memperantarai orangorang untuk saling berkomunikasi, dan 
bar kopi menjadi sarana untuk saling terhubung satu sama lain.  

Kenyataan itulah yang menginspirasi kami menawarkan sebuah 
solusi layanan mobile coffee bar untuk membantu 
menghubungkan antarorang di acara-acara yang Anda 
selenggarakan sehingga lebih semarak dan bermakna. Kami 
percara, secangkir kopi dapat memicu kedekatan dan menjaga 
kebersamaan kian erat.

T E N T A N G   K A M I



Katering kopi untuk acara privat maupun publik, skala besar 
atau kecil, indoor atau outdoor, di dalam maupun luar kota.  

Layanan kami meliputi katering kopi untuk resepsi pernikahan, 
corporate meeting & gathering, open house, aktivasi brand, 
seminar dan konferensi, community gathering, ulang tahun, 
family gathering, reuni, community gathering, arisan dan lain-
lain. 

P O R T F O L I O 
Klik https://kopina.id/events/

L A Y A N A N

https://kopina.id/events/
https://kopina.id/events/


P A K E T  K A T E R I N G

GREEN

ROASTED

GROUND

50–100 Cups

100–200 Cups

200–250 Cups

Mulai dari 32.000/Cup

Mulai dari IDR 29.000/Cup

Mulai dari IDR 25.500/Cup

BREW > 250 Cups Konta Kami



M E N U

BLACK COFFEE 

Espresso                                                      

Long Black                         

WHITE COFFEE (Coffee + Milk) 

Caffe Latte                                               

Cappuchino                                             

Macchiato

HOT ICED



MOBILE ESPRESSO BAR 

Plug and play mobile espresso bar untuk meracik 
berbagai menu kopi berbasis espresso, seperti 
Americano/Long Black, Caffe Latte, Cappuccino, Piccolo, 
dan Macchiato. 

MANUAL BREW BAR & NITRO 

Mobile bar untuk meracik kopi secara  manual 
menggunakan piranti seduh kopi manual dan kopi nitro. 

F A S I L I T A S



MENU 
Menu dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan, seperti 
penambahan varian menu 
atau penambahan menu non-
kopi. 

DURASI 
Kurang lebih 6 jam/acara — 
mulai dari persiapan hingga 
acara selesai. 

RUANG 

Ruang yang dibutuhkan untuk 
mobile coffee bar 2.5 x 2 m.

LISTRIK 

Daya listrik yang 
dibutuhkan minimal 3.600 
watt 

PENANGGUNG JAWAB 

Satu orang barista dan 
satu orang server atau 
lebih bergantung 
kebutuhan dan skala 
acara.

SYARAT & KETENTUAN



kopinakopihai@kopina.id www.kopina.id

Jl. Parasitologi No. 16, 
Cigadung, Bandung 40191

0815-7321-8225


