
EMJI Company Profile 

 

Visi :  Menjadi perusahaan promosi  yang  terbaik di Indonesia melalui inovasi & kreatifitas. 

 

Misi : Mempromosikan bisnis se efektif dan se efisien mungkin melalui produk dan layanan kami. 

 

History :  

Berdiri sejak tahun 1977 di Jalan RM Said 133 Solo, pertama bergerak di bidang sablon (screen printing). 

1979 :  Divisi bidang offset dibentuk dengan support mesin Heidelberg dari German. 

1990 :  Bagian produksi diperbesar untuk mencakup packaging corrugated boxes (dos). 

2006 :  Divisi digital printing dibentuk dengan support mesin-mesin dari Gongzheng, Roland, Epson & 

Hewllet-Packard, GBC, dan beberapa branded media seperti Avery, Ritrama, Oracal, dll. 

2007 : Penambahan mesin laser untuk cutting & engraving untuk jasa finishing / stampel dengan 

support mesin dari Trotec Austria. Product2 dari unit ini dinamakan laserworks secara umum. 

2008 :  Penambahan mesin digital printing di support oleh Konica Minolta dengan seiring nya 

banyaknya  permintaan short-run production. 

2009 :  Memulai penerimaan jasa di bidang advertising & photography. 

2011 :  Pembentukan web www.emji.co & sekaligus membuka untuk umum jasa web hosting & content 

management dengan fitur semi-automated smart online shop website. 

2012 : Custom vinyl wallpaper diluncurkan, dengan banyak keuntungan dari wallpaper biasa 

2014 :  Mengimplementasikan Samsung High Power LED Module ke signs & displays baik indoor 

maupun outdoor yang bisa menghemat listrik up to 500% tanpa penurunan intensitas cahaya. 

2015 : Memulai bidang Digital Advertising dari content blasting dengan platfom social media seperti 

Facebook, Instagram, dan Youtube dengan effisensi yang luar biasa. 

 Bekerjasama dengan beberapa stasiun TV nasional seperti TransTV, TV One, Metro TV, RCTI, 

Indosiar dan Cinema XXI untuk bidang media placement skala nasional. 

2016 :  Merilis chemical Lemtoner LTT yang merupakan terobosan baru yang petama di dunia yang bisa 

memindahkan cetakan (toner) dari art paper ke acrylic, PVC, kaca, stainless steel, aluminium, dll. 





Our Clients: 
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