“KEUNTUNGAN MENJADI PARTNER”

Affiliate Program salubritas.id
Keuntungan Program Affiliate salubritas.id?
Sebenarnya, tanpa disadari, kita semua sudah pernah berpartisipasi dalam kegiatan affiliate marketing.
Misalnya, ketika Anda me-refer teman untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan
menyebarkan link atau kode milik Anda. Dengan melakukan hal tsb Anda bisa mendapatkan Voucher
berupa diskon atau promo? Ini adalah salah satu bentuk affiliate marketing
Secara simple, affiliate marketing adalah sebuah proses dimana Anda mempromosikan produk atau
jasa sebuah brand/perusahaan dan Anda berkesempatan mendapatkan komisi.
Di salubritas.id Anda berkesempatan mengikuti program affiliate marketing dengan mendaftar sebagai
partner. Setiap partner akan memiliki kode referral masing-masing (Contoh: ID0000123). Anda dapat
mengaktifkan kode referral dengan belanja di SALUBRITAS.ID, sehingga Anda memiliki kesempatan
untuk meraih Profit Tanpa Batas dengan merekomendasikan teman untuk bergabung dan belanja di
SALUBRITAS.ID.
Perbedaan Bisnis Affiliate yang diterapkan oleh SALUBRITAS.ID dengan yang lainnya adalah setiap
partner berkesempatan mendapatkan profit dari generasi 1 hingga generasi 7.
Berikut persentase profit sharing (G1-G7):
G1

: 10%

G2

: 5%

G3

: 5%

G4

: 2%

G5

: 1%

G6

: 1%

G7

: 2%

Contoh:

*1 poin (dari teman yang belanja) = 10.000 (konversi terhadap profit sharing)
Scenario 1:
Anda mengajak si A belanja 25 poin
Maka Anda akan mendapatkan profit 25 poin x 10% = 2,5 poin
Jadi total= 2,5 poin x 10.000= Rp 25.000
Dan akan mendapatkan Activation Cashback 50.000 SalKoin/ teman baru di G1 yang belanja 25 poin

Scenario 2:
Di bulan tsb si A juga mengajak si B belanja 25 poin
Maka B merupakan G2 Anda dan G1 dari si A
Otomatis dari G2 Anda mendapatkan profit 25 poin x 5%= 1,25 poin
Jadi total dari G2 mendapatkan= 1,25 poin x 10.000= Rp 12.500
Dan seterusnya hingga G7

Profit Sharing?
Profit sharing akan diakumulasi setiap akhir bulan dan di transfer setiap tanggal 15 bulan berikutnya
(hari kerja). Ketentuan Profit Sharing adalah jika profit sharing mencapai minimal Rp 150.000 dibulan
tsb, maka sebesar 70% ditransfer ke rekening Anda dan 30% ke SalKoin (dapat digunakan untuk belanja
dan redeem produk spesial), Jika tidak mencapai minimal Rp 150.000 maka sepenuhnya ditransfer ke
SalKoin.

CARA Mendapatkan Profit di SALUBRITAS.ID?

