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Metranet menetapkan tema perusahaan Flying The Giants yang memiliki makna
Metranet sebagai kekuatan besar dan semangat yang digambarkan sebagai burung
Phoenix, melambangkan pembaharuan dan kebangkitan yang membawa giants
(inovasi-inovasi besar) untuk diterbangkan ke level yang lebih tinggi.

Adapun GIANTS merupakan akronim dari :

Great Innovation
Metranet sebagai wadah inovasi-inovasi besar untuk terus dikembangkan menjadi
lebih besar lagi.

Accelerated
Metranet terus mendorong inovasi-inovasi digital agar mampu memasuki pasar (Go-
To Market) sehingga menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nurtured
Terus menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas inovasi digital (startup) agar semakin
besar dan mampu berdaya saing.

To the Top
Menghasilkan inovasi-inovasi digital yang terdepan dan menjadi produk yang
bermanfaat untuk masyarakat.

Selain tema perusahaan, Metranet juga menerapkan working mindset 3C yaitu quiCk
(semangat untuk bekerja secara cepat), Comply (mematuhi aturan-aturan yang
ditetapkan) dan Complete (malakukan semua pekerjaan secara tuntas) sebagai
pijakan dalam melakukan aktivitas kerja di internal perusahaan.
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Nuon Digital Indonesia, sebelumnya
bernama Melon Indonesia, dibentuk tahun
2010 sebagai usaha patungan (Joint Venture
Company) antara Telkom Indonesia dengan
SK Telecom (SKT) untuk menghadirkan
layanan musik digital di Indonesia. Nuon
Digital Indonesia telah menghadirkan 6 juta
katalog musik dari pasar domestik maupun
internasional, 400 ribu konten RBT, 5 ribu
konten video karaoke, 30 konten artis,
belasan film domestik.

Informasi selengkapnya: www.nuon.id
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RUN System adalah perusahaan rintisan
(startup) penyedia perangkat lunak yang
berfokus pada pengembangan
perencanaan sumber daya perusahaan
(Enterprise Resource Planning/ERP). RUN
System menjadi anak perusahaan Metranet
sejak dikonversi Convertible Note di tahun
2019.

Informasi selengkapnya: www.runsystem.id

Cellum merupakan perusahaan
multinasional penyedia mobile wallet yang
berbasis di Hungaria, yang memungkinkan
bank, operator mobile dan provider untuk
menawarkan mobile commerce services
termasuk pembayaran tagihan dan loyalty
program. Transaksi melalui smartphone
menjadi lebih mudah, aman dan mencakup
semua mobile commerce.

Informasi selengkapnya: www.cellum.com
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ViCA ECA
PaDi UMKM dan Logee masuk ke
dalam Business Commerce Service

: Penyediaan solusi digital

Product
Managed Service

Business Solution

: Bisnis dan platform yang dikembangkan Metranet
: Pengelolaan platform dan services di luar produk Metranet

: Partner yang sudah bekerjasama untuk go-to-market. Metranet melakukan channeling dan system IntegratorBusiness Partner



12



13



14



15



16

Growth Hacking Business



17



18

ViCA ECA
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Partners



www.metranet.co.id @metranetofficial Metranet Metranet
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