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Curator (www.curator.co.id) adalah platform e-commerce yang menawarkan 
berbagai varian dan brand furniture di Indonesia dalam satu naungan.
Curator percaya bahwa pilihan desain rumah yang tepat dapat mempengaruhi gaya hidup kita. 
Karena itu, visi kami adalah memudahkan penghuni ruang dalam pembelian furniture dan aksesori rumah.

Hello, we are…                     

Locally Minded

Curator percaya bahwa produk lokal Indonesia memiliki 
daya saing yang kuat, baik untuk pasar dalam maupun luar 

negeri. Misi kami adalah bekerja sama dengan brand 
furniture di Indonesia untuk mendorong perkembangan 

dan pemberdayaan produk furniture lokal.

Curated Products

Produk di situs Curator merupakan produk pilihan yang 
dikurasi oleh tim desain kami.
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http://www.curator.co.id
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Our Principles

Curator mengutamakan 
kenyamanan dan 
transparansi dalam biaya 
transaksi, pengiriman, 
dan komisi.

Trust & 
Transparency

Curator menawarkan 
harga bersaing untuk 
produk berkualitas.

Value for 
Quality

Curator menyediakan 
produk-produk pilihan 
dengan desain bervariasi 
dan menarik dari 
Brand Partner.

Variative Design

Curator mendukung 
kreativitas dan karya 
industri lokal.

Local 
Craftsmanship



✓ Jaminan pembayaran 100% untuk semua order yang sukses.

✓ Tergabung dalam berbagai kampanye marketing dan 
promosi Curator (media sosial, koleksi pilihan, artikel 
review brand, pameran, dll.)

✓ Listing produk di website Curator dengan image retouching 
dan visualisasi.

✓ Kemudahan bantuan administrasi dan pelayanan untuk 
pembeli.

✓ Pengiriman via pihak ekspedisi pilihan Curator – 
jasa pick-up dari alamat workshop Anda.
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Be our Brand Partner
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Join Us in 3 simple steps

Registrasi
Isi formulir registrasi bagi calon Brand Partner dan 
dikirim kembali ke levina@curator.co.id

Verifikasi
Curator akan menghubungi Anda dalam jangka waktu 3 
hari kerja untuk memverifikasi informasi yang tertera, 
mengenal brand Anda lebih dalam, dan 
menanda-tangani perjanjian untuk kolaborasi dengan 
Curator

Listing
Anda dan Curator bekerjasama untuk memilih produk 
yang hendak diunggah ke situs, serta menyiapkan 
informasi yang dibutuhkan dalam listing produk

mailto:levina@curator.co.id
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How does it work?
Ilustrasi prosedur pemenuhan order via Curator

Curator terima dan 
proses order customer

Curator kirim detail 
order ke Brand Partner 

Brand Partner 
menyiapkan produk 

sesuai order

Brand Partner 
menyerahkan produk 

ke kurir

Curator buat jadwal 
pengiriman & pick-up dari 

lokasi Brand Partner

Customer konfirmasi 
sudah menerima order

+ Issue Kit
(order confirmation, 
shipping label)

Pengiriman

Curator proses biaya 
komisi dan payout untuk 

Brand Partner

Brand Partner
menerima payout dari 

penjualan produk



PT Curator Karya Indonesia
Perkantoran Taman Kebon Jeruk blok A4 no. 17 
Jl. Kebon Jeruk Permai RT 4/7
Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta 11650
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Get in Touch with Us

www.curator.co.id

WhatsApp +62 887-550-8494

Levina Siswanto | Founder
levina@curator.co.id

Patricia Carliang
patricia@curator.co.id

http://www.curator.co.id/

