
PixelIndie Digital Printshop 

PixelIndie adalah sebuah perusahan percetakan digital yang didirikan pada tahun 2012 

sebagai anak perusahan dari PT.Sahabat Kreasi Muda. PixelIndie didirikan dengan tujuan 

untuk mendukung segala bentuk kreatifitas pada desain grafik, fotografi, dan percetakan. 

Perusahaan kami berkomitmen untuk memberikan kualitas, harga, dan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggan kami. 

Dengan didirikannya perusahaan percetakan PixelIndie ini, kami berkomitmen untuk 

menjadi perusahaan penyedia layanan printing dan percetakan terbaik,dengan konsep 

“One Stop Solution Printing Service” di Jabodetabek, serta memberikan pelayanan dan 

kualitas terbaik untuk menciptakan pengalaman printing yang baru dan lebih baik. 

Sehingga, untuk mencapai visi dan komitmen tersebut, kami akan terus berusaha yang 

terbaik dalam melakukan inovasi dan terobosan terbaru dalam dunia printing. Selain itu 

kami juga akan berusaha mengembangkan dan selalu mengevaluasi teknologi yang sudah 

kami miliki, serta berusaha meningkatkan inisiatif dan pemecahan masalah terhadap 

pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan di perusahaan percetakan kami. 

Mengapa memilih PixelIndie sebagai mitra urusan printing dan percetakan anda? Karena 

kami selalu memastikan para pelanggan untuk memperoleh segala kebutuhan printing 

dan urusan percetakan mereka. Perusahaan kami juga menemukan cara paling efisien dan 

efektif untuk para pelanggan kami dalam menyelesaikan setiap urusan printing dan 

percetakan mereka. 

Perusahaan percetakan digital PixelIndie menawarkan kepada Anda beragam jenis 

layanan jasa percetakan digital yang bisa Anda dapatkan, untuk mendukung urusan 

pengiklanan dan kebutuhan bisnis para pelanggan, seperti brosur, banner, stiker, business 

cards (kartu nama) dan lain sebagainya. Selain itu kami juga melayani kebutuhan cetak 

majalah, katalog, dan company profile. Dalam menjalankan bisnis percetakan ini, kami 

menggunakan mesin cetak terbaik untuk memberikan Anda hasil, warna, dan kualitas 

yang terbaik. Kami juga bekerjasama dengan beberapa supplier terkemuka seperti Mulia 

Mandiri Supply, Multiviscomindo, dan Surya Palacejaya. 

Beberapa barang produksi PixelIndie yang paling laris (best-selling products) diantaranya 

adalah business cards, bantal cetak, standee dengan harga paling murah, photobook, dan 

lainnya. Kami juga melayani kebutuhan home décor anda, seperti bantal cetak, wallpaper 

untuk menghias rumah anda, stiker kendaraan, dan sebagainya. 

PixelIndie adalah percetakan digital yang berdiri sejak 2012 dan telah dipercaya lebih 

dari ratusan brand terkemuka. Beberapa diantara pelanggan yang setia menggunakan jasa 

PixelIndie Digital Printshop adalah OldTown White Coffee, Dan+Dan, Paramount 

Serpong, Nineten, Soll Marina Hotel, King Koil, Badan Narkotika Nasional (BNN), 



Asuransi Sinarmas, Bride Story, Miximaxi 3D, dan masih banyak lagi. PixelIndie juga 

telah melahirkan banyak UKM kreatif. 

Perusahaan kami juga memberikan penawaran terbaik dengan harga yang sangat 

terjangkau, sehingga para pelanggan mampu menghemat pengeluaran dan budget mereka 

hingga dengan total rata-rata sebanyak 10 persen hingga 25 persen lebih murah dari 

usaha percetakan lainnya.  

Selama ini kami menyediakan pelayanan menarik kepada para supplier atau penyedia 

bahan baku di perusahaan percetakan kami dengan membeli bahan baku dari mereka 

dengan jumlah yang besar demi mendukung jalannya urusan bisnis kami. Para supplier 

menawarkan kami potongan harga yang sangat besar dari harga biasa, sehingga ini 

memberikan dampak yang baik pula kepada para pelanggan kami dalam urusan biaya 

percetakan dibandingkan dengan perusahaan printing lainnya. 

Bagi Anda yang ingin mendapatkan layanan kami, Anda dapat mengunjungi kami di 

kantor PixelIndie Digital Printshop yang beralamat di Ruko Tematik Pasar Modern 

Paramount Serpong Blok P No.25, Gading Serpong, Tangerang, kode pos 15810. Anda 

juga dapat menghubungi kami di nomor telepon (021) 293.249.43 / 22. 

Untuk mendapat informasi lebih detail tentang perusahaan dan layanan kami, Anda dapat 

menghubungi kami via email : info@pixelindie.com, atau kunjungi situs internet bisnis 

kami di www.pixelindie.com 
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