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adalah bagian dari Mizan Publishing Group yang menerbitkan 
buku - buku referensi dalam bentuk kemasan multi-set, dan 
dipasarkan secara directselling. Produk referensi yang 
diterbitkan, mengacu pada konsep pembelajaran sepanjang 
masa (Lifelong Learning [3L]).

Program 3L dan seluruh produk kami membantu keluarga 
pembaca di Indonesia menerapkan pendidikan 
berkesinambungan yang melibatkan seluruh anggota keluarga 
dalam prosesnya. Program ini dirancang dengan berorientasi 
pada pengembangan semua potensi diri, yaitu IQ, EQ, dan SQ.

Produk dikembangkan secara multi konsep: tidak hanya berupa 
teks bacaan, tetapi juga aspek permainan, bercerita, berinteraksi 
aktif dengan bacaan, bernyanyi, dan didukung dengan tampilan 
visual yang memiliki nilai estetika. 

Secara konsisten kami berada di garis depan dalam melayani 
kebutuhan pendidikan, yang dapat mendukung pendidikan anak 
usia dini.
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Dilengkapi

Bisa dibaca

menggunakan

e-Pen!

Paket lengkap untuk mengajari balita Anda:
Value/Moral, Self-help/Kemandirian,

dan dasar-dasar Spiritual 

25
board book

judul
Self-help9

judul
Value11

5 judul
Spiritual

jilid Hello Kids
board book
berbahasa

Inggris

+1
boneka
tangan

+3



Ensiklopedia anak Muslim pertama di Indonesia 
yang telah menemani pembaca sejak 2005.

Hardcover/Full Colour

Ukuran: 21 x 27 cm 
Kertas isi: Matt Paper 150 gr

7Jilid

Main, Yuk!

1
Hardcover
160 hlm.

1 Voucher

- Islam Agamaku, 64 hlm.
- Tubuhku, Indonesiaku, Masyarakat
   dan Bangsa, 144 hlm. 
-  Tokoh, Sejarah, dan Seni, 144 hlm.

- Dunia Binatang, 160 hlm.
- Tumbuhan, 56 hlm.
-  Bumi Kita dan Alam Semesta, 104 hlm.
- Sains Dasar dan Teknologi, 120 hlm.

PUZZLE
GAME



Wow, Amazing adalah set produk edukatif, unik, kreatif, 
dan interaktif untuk anak usia dini mulai 3 tahun. Seri ini 

berisi nilai-nilai yang mengajarkan kepada anak mencintai 
Al-Quran dan kehebatan ciptaan Allah Swt.

3 
Discovery

Books

1
Big Book

Al-Quran

Rainbow
Books9

Bisa dibaca

menggunakan

e-Pen!



Paket buku sains pertama yang mengenalkan tokoh 
Ilmuwan Muslim kepada anak usia dini.

Bahan:
Duplex 350 gr

 20 hlm.

Ukuran:
17 x 17 cm

Hardcover/Full Colour



Nabiku Idolaku Balita merupakan paket produk yang mengenalkan 
kisah para nabi untuk anak usia dini. Paket ini dikemas sesuai 
dengan usia balita, dengan gambar dan teks yang sederhana, 

bentuk ramah-balita, ringan, dan dikemas dalam paket eksklusif 
berisi 25 buku board book.

25
board
book

Bahan:
Ivory

Full colour
20 hlm.

Ukuran:
12 x 12

cm



BONUS
+2
Jilid

1 2

Mengenalkan sains untuk 
anak melalui kisah yang 
seru, gambar dan komik 

yang lucu, serta penjelasan 
yang mudah dipahami.

Paket buku sains dan 
ilmu pengetahuan 

untuk anak terjemahan 
dari Bahasa Korea.

Hardcover/Full Colour40
halaman per jilid Ukuran: 21,5 x 27,5 cm    Kertas isi: Matt Paper 150 gr

Bisa dibaca

menggunakan

e-Pen!

18
jilid



Paket produk dengan konsep Program Pintar Tumbuh Kembang 
Batita, Berisi buku-buku dengan bentuk unik, interaktif, ilustrasi 

menarik, dan kisah yang imajinatif. Meningkatkan IQ, EQ, SQ, 
kecerdasan ekologis (EI), dan kecerdasan literasi(LQ).

15 Jilid Boardbook Unik Terjemahan dari Bahasa Korea



Ensiklopedia sains dan teknologi referensi internasional 
untuk anak usia sekolah. Menyajikan data dari lembaga

dan penulis tepercaya dunia.

Disajikan dengan gambar, ilustrasi, dan teks
yang mudah dipahami oleh pembaca anak usia sekolah.

- Alam Semesta    - Bumi
- Bintang      - Pesawat Terbang
- Planet 

- Mobil      - Kapal
- Kereta Api     - Energi
- Listrik

Set
2

Set
1

Hardcover/Full Colour

48 halaman
per jilid

Ukuran: 21 x 27 cm 
Kertas isi: Matt Paper 150 gr

Paket ensiklopedia sains teknologi 
terlengkap dan terkini dari Jerman.



Nikmati membaca buku
sambil mendengarkan audio
dengan perangkat e-Pen.
yang bisa membaca puluhan
buku terbitan Pelangi Mizan.

Dimensi: 15 x 4 x 3,5 cm | Memori: 16 GB
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