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Mengenalkan Regency: 
Kebutuhan peralatan rumah tangga kelas menengah di Indonesia semakin meningkat.  

Regency adalah produsen peralatan rumah tangga yang telah ter uji dengan sertifikasi 

internasional (ISO 9001) dan nasional (SNI) untuk setiap produk peralatan rumah tangga 

yang kami hadirkan. 

Dengan distributor yang sudah tersebar luas di seluruh kota-kota besar di Indonesia, 

kami terus mengembangkan sayap kami agar dapat lebih mudah dijangkau oleh 

konsumen Indonesia.  

 

       

 

 

VISI  

Menjadi merk kipas angin terbesar di Indonesia 

 

MISI: 
Misi kami adalah menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terjamin untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan peralatan rumah tangga dan industri. 
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Mengapa Memilih Regency? 
Kami memiliki banyak faktor keunggulan seperti berikut: 

 Pengalaman  di bidang manufacturing untuk 30+ tahun 

 500 personel team 

 Team after sales service dengan suku cadang yang komplit 

 Team logistics untuk pastikan pesanan tepat waktu 

 Team marketing dan sales support 

 Merk yang sudah terkenal di seluruh Indonesia 

 Fasilitas promotional tools untuk mendukung sales distributor kami 

o Harga 

o Marketing Material 

o Ikan online 

 Terpercaya. Kami mengikuti etika bisnis yang baik 

 

Dengan keunggulan tersebut produk kami merupakan produk dan servis yang paling 

unggul di kelasnya. 
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Produk Regency 
 

 

 
 
 

Regency merupakan suatu merk terpercaya di Indonesia yang Anda dapat andalkan 

untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga atau Industri dengan produk-produk yang 

qualitasnya sudah teruji   

 

Hidup Berkualitas Bersama Regency 
Setiap konsumen akan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui produk-produk 

seperti Regency. Produk Regency adalah produk yang membuat hidup lebih efisien dan 

nyaman.  
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Sales dan Distribusi 
 

 
 

Kami focus di servis kami. Kami dilengkapi oleh tenaga-tenaga sales yang handal dan 

sangat siap untuk melayani kebutuhan Anda.  

 

Produk-produk Regency sangat mudah di cari karena distributor kami hampir ada di 

kota-kota besar di Indonesia. 
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Target Market 
Kami memasarkan produk produk ke seluruh konsumen dan industri  

 

Kualitas Teratas, Harga Terjangkau 
Harga Produk Regency sangat bersahabat untuk Anda. Kami selalu pastikan konsumen 

mendapatkan nilai tambah yang paling maximal dengan harga yang terjangkau 

 

Promosi 
Kami utamakan kesadaran konsumen dengan merk kami. Kami menjalankan promosi 

dengan konsep yang kuat; tepat sasaran; dan pengeluaran yang efektif, pada setiap 

promosi kami. 

 

Distributor didukung dengan brosur, stiker flyer dan alat-alat promosi lainnya untuk 

disampaikan kepada konsumen.  

 

Selain itu kami juga mempromosikan merk kami di website, forum-forum online, dan 

beberapa media sosial untuk lebih dekat dengan para konsumen. Di atas itu, kami juga 

menjalankan Search Engine Optimization (SEO) dan bagaimana cara online marketing 

untuk pelanggan lebih mengenal merk kami.  

 

Kemasan produk kami sangat menarik, bersih dan mencerminkan kualitas produk yang 

kami hadirkan di hadapan konsumen.  

 

Para pengguna produk Regency tentunya akan sangat mengenal Merk dan keunggulan 

produk kami dari kemasan produk. 
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Layanan Perbaikan dan Servis 
 

 
 
 

Filosofi kami selalu mengedepankan “belajar dari kesalahan” dan kami bersedia untuk 

memperbaiki segela kesalahan di produk kami.  

 

Untuk menghematkan biaya logistic kami sangat menyarankan distributor kami juga 

berperan sebagai pusat perbaikan produk kami. Suku cadang kami terjamin dan kami 

selalu melengkapi produk kami dengan buku panduan yang mudah di paham.  

 

Kami senantiasa memberikan perhatian atas keluhan dan cacat pada produk kami agar 

dapat memenuhi kepuasan para pelanggan produk produk kami. 


