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BERITA PERS 

 
 

Perbaharui Fitur Situs Web Meningkatkan Transparansi 

Inisiatif Keberlanjutan Apical 

 

Kuala Lumpur, 29 September 2021 – Apical Group, salah satu eksportir minyak sawit 

terbesar di Indonesia, yang memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari 

rantai nilai bisnis minyak sawit dari sumber hingga distribusi, dengan bangga 

mengumumkan peluncuran situs web kami yang telah didesain ulang, 

www.apicalgroup.com. Selama beberapa tahun terakhir, Apical telah dengan cepat 

memperluas operasi kami dan perombakan situs web mencerminkan skala bisnis dan 

dedikasi kami terhadap Keberlanjutan. 

 

Desain ulang situs web baru Apical adalah dasar untuk membangun interaksi yang 

bermakna di ruang digital. Desain situs web yang diperbarui menyoroti sumber daya 

yang lebih berharga, berpusat pada pengguna, dan responsif yang kompatibel di 

semua platform dan perangkat. 

 

Sebagai pemasok terintegrasi terkemuka minyak nabati berkelanjutan, Apical 

menghargai pemangku kepentingan kami dan situs web baru kami memungkinkan 

pengguna dan pemangku kepentingan untuk menavigasi dan mempelajari produk dan 

solusi bersumber berkelanjutan dengan cepat dan mudah. Dilengkapi dengan control 

navigasi yang mudah dan konten yang ditulis secara khusus dengan 

mempertimbangkan pengguna dan pemangku kepentingan, situs web baru ini 

menawarkan peningkatan transparansi ke dalam inisiatif keberlanjutan Apical serta 

pengalaman pengguna yang lebih baik. 

 

Elemen penting dari desain situs adalah penambahan Pemantauan Rantai Pasokan 

kami untuk menunjukkan komitmen kami untuk memastikan keberlanjutan di seluruh 

rantai pasokan kami. Situs dua bahasa ini juga menawarkan akses cepat ke sumber 

daya, termasuk Laporan Keberlanjutan, artikel, berita, dan rilis media. 

 

Situs web kami yang diperbarui melayani pasar domestik dan internasional dan 

menampilkan akses yang disederhanakan ke komitmen dan kemajuan keberlanjutan 

kami. Ini termasuk sumber daya dan informasi yang disempurnakan dan mudah 

Internal ditemukan di dasbor kemajuan kami, kebijakan & kerangka kerja, keterlacakan 

& bekerja dengan pemasok, keluhan, pelacak keluhan, manajemen sosial & 

lingkungan, dan pemantauan rantai pasokan melalui teknologi. 

 

http://www.apicalgroup.com/
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Situs web baru kami memperkuat strategi merek kami, yang berfokus pada dedikasi 

kami terhadap keberlanjutan dan memungkinkan kami untuk terus membangun 

hubungan pemangku kepentingan dalam lingkungan digital yang selalu berubah. Kami 

sangat antusias untuk meluncurkan kehadiran digital baru kami sebagai langkah 

selanjutnya dalam evolusi kami sebagai pemasok terintegrasi terkemuka minyak 

nabati berkelanjutan. Situs web akan diperbarui secara berkala dengan inisiatif, berita, 

dan acara keberlanjutan terbaru Apical. 

 

##### 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

 

Apical Corporate Communications 

 

E-mail: corpcomms@apicalgroup.com 

 

Tentang Apical 

 

Apical Group adalah salah satu pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, 

memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari rantai nilai bisnis minyak sawit 

dari sumber hingga distribusi. Perusahaan ini juga terlibat dalam penyulingan, 

pemrosesan, dan perdagangan minyak sawit untuk keperluan domestic dan ekspor 

internasional. Operasinya berlokasi di Indonesia, Cina dan Spanyol, dan mencakup 

enam kilang, tiga pabrik biodiesel, pabrik kimia oleo, dan pabrik penghancur kernel. 

 

Bisnis Apical dibangun di atas jaringan sumber yang luas di Indonesia dengan asset 

kilang terintegrasi di lokasi-lokasi strategis. Ini diperkuat oleh saluran logistik yang 

efisien didukung oleh infrastruktur Apical sendiri untuk mengirimkan ke berbagai klien 

dari rumah perdagangan internasional untuk pembeli industri lokal. Dengan model 

bisnisnya yang unik, Apical telah mampu mengendalikan kualitas produk dan 

mengatasi masalah keberlanjutan dan keamanan pangan, sambil menjalankan 

operasi yang sangat efisien di kilang kelas dunia dan penyimpanan terintegrasi serta 

fasilitas bulking. 
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