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www.libro.id

Feature:
• Sewa buku
• Menyewakan buku
• Mengunggah karya dan

publikasi dalam bentuk
ebook

• Membeli ebook, 
audiobook dan podcast

• Melihat rating dan
review buku dari
pembaca



Butuh baca buku buat
hiburan

Tapi kok sibuk terus ya…
Huft, cari hiburan aja repot 

banget deh!

Lah kok harga buku
sama

pizza sama ya?
Mending gue beli pizza, 

bisa kenyang…

Mau cari komik
Doraemon, 

tapi udah ga ada yang 
jual

Cari dimana ya?



Gausah khawatir lagi!
Perkenalkan,  Libro.co
Sekarang baca buku jadi
murah, praktis, dan
bervariasi!                                          

Harga buku Rp 5.000 – Rp
15.000

Praktis dan mudah. Buku
diantar melalui ekspedisi

Koleksi buku bervariasi.





Peminat Buku dalam
Angka

*Berdasarkan data TB Gramedia tahun 2013 

ditambah dengan toko buku lain

Jika 50% diantaranya
kemudian lebih memilih
untuk meminjam, maka

dengan keuntungan bersih
minimal Rp. 5000 dalam sekali

pinjam, Libro dapat
memperoleh keuntungan

hingga 100 M/tahun. 

Sekitar 40.000.000 
eksemplar buku terjual

setiap tahunnya di 
Indonesia*



127 transaksi telah
dilakukan

Telah terkumpul
442 judul buku

36 pemilik telah
meminjamkan

bukunya

Traction
Pengguna

Kami

104 judul buku
telah dipinjam

Data Agustus 2018 -April 2019

1200-2200 unique 
account melihat

post/minggu

10.000-17.000 kali 
post dilihat/minggu



DEPOK
T
A
N
G
E
R
A
N
G





Tim kami

Abdul Azhim
Chief Executive Officer

Muhammad Rizqi
Graphic Designer

Aryo Widyanggoro
Chief Operational Officer

Khoirunnisa
Content Writer

Syifa Andini S.
Chief Marketing Officer



Rencana Implementasi
Teknologi Jangka Panjang 

Feature:
• Order Buku dari Mitra Terdekat

Pinjam buku tidak lagi terhalang mahalnya ongkos
kirim.

Buku akan dikirim dari mitra Libro terdekat.
Lebih praktis, murah, dan cepat.



“Mereka bilang impian kami terlalu besar, 
kami bilang mereka berpikir terlalu kecil”

Terima
kasih
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