Mainan anak-anak terbaik dan perusahaan kebutuhan bayi Acosta Super Food

Didirikan sejak Tahun 2005, PT. Acosta Super Food merupakan perusahaan yang bergerak
di bidang mainan anak dan perlengkapan bayi. Dengan pengalaman lebih dari 15 Tahun, PT.
Acosta Super Food berhasil memiliki market share yang luas dan reputasi yang baik sebagai
salah satu industri mainan lokal terbaik di Indonesia. Komitmen kami adalah terus
meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak-anak di Indonesia sehingga mereka dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik di usia mereka.
Kebahagiaan melihat senyuman saat anak-anak menggunakan produk kami menjadi salah
satu motivasi kami untuk terus menciptakan inovasi produk baru. Untuk menjamin
keamanan, semua produk PT. Acosta Super Food sudah disertifikasi oleh Standar Nasional
Pemerintah Indonesia (SNI) sehingga produk yang dipasarkan merupakan mainan yang
aman untuk digunakan anak-anak Anda. Misi kami adalah ingin menciptakan mainan dan
kebutuhan bayi dengan kualitas yang terbaik dan harga yang terjangkau.
PT Acosta Superfood mulai membuat produk pertama berupa mainan edukasi anak yang
terbuat dari plastin di bawah brand FUNDOH. Produk pertama yang dirilis merupakan
FUNDOH edisi Mix 10, Mix 4 dan Dream Cake. Hingga sampai saat ini, PT Acosta Super
Food sudah menciptakan lebih dari 100 produk mainan edukasi dan juga kebutuhan bayi di
bawah 8 brand mainan anak, yaitu FUNDOH, MAGIC SAND, FUNBIKE, NEWBIETECH,
HAPPY TRUCK, AIRBALL, NAURA, dan COTTON. Semua produk kami juga tersedia di
Marketplace Indonesia dan Toko Mainan yang hampir tersebar di seluruh Indonesia.
Baca juga tentang Mainan Anak

Perusahaan kami memiliki sebuah pabrik yang terletak di Jalan Raya Serang KM 12,
Kabupaten Tangerang dan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Utara.
Memasuki tahun 2019, kami mulai memperkenalkan semua produk kami melalui Official
Store Market Place di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Didukung
dengan kualitas sistem manajemen yang unggul, PT Acosta Super Food juga menyediakan
layanan konsumen yang langsung terintegrasi dengan sistem untuk memastikan agar kami
dapat segera menanggapi setiap pertanyaan, saran maupun kritik seputar produk, promo,
sponsorship dan lainnya.

Kami berangkat setiap hari untuk membuat dunia anak-anak menjadi lebih cerah dan
bahagia melalui produk kami.
Acosta Jual Mainan Anak, Mainan Anak, Mainan Edukasi Anak, Jual Mainan Bayi, Mainan
Anak Murah, Mobil Mobilan Anak, Baby Push Walker, Lilin Mainan Anak, Mainan Pasir, Alat
Belajar Jalan Bayi. Fundoh | Magic Sand | Funbike | Newbietech | Happy Truck | Airball |
Cotton | Naura
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