Hal

:

Reseller Jclothing

Lampiran

:

4 Lampiran

Kepada Yth :
Reseller JClothing
Surabaya
Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillahirobbil alamin atas segala rahmat dan karunia Nya yang telah di berikan
kepada kita semua. Sehingga Jclothing bisa hadir di tengah-tengah kita. Sungguh di luar
dugaan kami, animo masyarakat terhadap produk-produk dari Jclothing sangat besar.
Dan dikarenakan banyaknya permintaan dari teman-teman dan masyarakat yang ingin
bergabung untuk menjadi Mitra kerja atau Reseller Resmi Jclothing, maka kami selaku
management Jclothing merasa perlu untuk menampung minat para customer, dan untuk itu
kami juga merasa perlu untuk membuat aturan untuk menjadi Reseller Resmi Jclothing.
Aturan ini sifatnya wajib dan harus di ikuti oleh setiap individu atau kelompok usaha
yang ingin menjadi reseller Jclothing disesuaikan dengan kemampuan kelas / level reseller
yang di dasarkan dari aturan management Jclothing.
Demikian surat pemberitahuan yang kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terimakasih.
NB : Tata cara Syarat dan ketentuan Menjadi reseller bisa di lihat di halaman berikutnya

Jum’at 8 November 2013

Management JClothing

PENDAFTARAN DAN MENJADI RESELLER RESMI JCLOTHING
1. Kirim biodata lengkap anda
Nama

:

Tempat/Tanggal lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat rumah

:

Alamat Toko

:

Telepon

:

Pekerjaan

:

Alamat Facebook

:

Alamat media, web, Forum Jual Beli Yang dipakai sarana untuk promosi :

2. Scan Photocopy KTP anda

3. Pas Photo berwarna ukuran bebas (format JPEG/JPG).
Kirim semua data dari point 1 – 3 ke email kami : admin@jclothing.co

4. Membeli Produk J–Clothing Pertama Minimal 500 Pcs atau senilai 15 JUTA RUPIAH
(Salah satu yang dipenuhi di anggap sah).

5. Setelah Point 1 – 4 Sudah ter realisasi. Anda sudah resmi menjadi Reseller Agen Resmi
Jclothing Surabaya.

Reseller Resmi Jclothing
Bismillahirrahmanirrahim…
 Reseller Jclothing adalah partner penjualan dari Jclothing yang sudah terdaftar dalam
database kami sebagai Reseller yang resmi dan sudah di akui oleh pihak Jclothing.
 Adapun untuk Reseller Jclothing mempunyai Hak dan Kewajiban yang sudah di
tetapkan oleh pihak management Jclothing yang didasarkan aturan yang telah
berlaku.

Hak dan Kewajiban Reseller
Setiap Reseller Jclothing mempunyai hak dan kewajiban yang sama :

Hak dan Kewajiban
1.a Hak


Berhak Mendapatkan Diskon

10 %

 Berhak untuk mendapatkan free konsultasi untuk promo-promo penjualan via
online (Membangaun dan Optimasi Website) seperti yang dilakukan Jclothing
selama ini.

 Mendapatkan Bonus produk kaos oblong polos Jclothing sebanyak 6 Pcs dan
uang tunai SENILAI 300 RIBU apabila bisa mengajak Reseller Agen yang baru.

1.b Kewajiban
 Membeli Produk Jclothing untuk pertama kali minimal 500 pcs Atau senilai
15 JUTA RUPIAH (Salah satu yang dipenuhi di anggap sah).

 Melakukan transaksi minimal dalam 1 bulan 10 Lusin (120 pcs) atau produk
Jclothing senilai 3,6 Juta.

1.c Catatan


Apabila di dalam 1 bulan reseller tidak mampu melakukan kewajiban transaksi
minimal, maka untuk bulan selanjutnya reseller tidak berhak untuk medapatkan
diskon 10% sebagai reseller. Namun tetap menjadi reseller resmi Jclothing. Dan
diskon dapat di klaim setelah melakukan akmulasi transaksi minimal.

 Apabila dalam 2 Bulan Berturut-turut reseller tidak mampu melakukan kewajiban
transaksi minimal maka status Reseller Resmi akan kena penalty dan di coret dari
daftar reseller resmi Jclothing.

============TERIMA KASIH DAN SUKSES SELALU============

