MAU KAYA RAYA SAMBIL MINUM KOPI???
Caranya gampang kok
 Follow akun sosial media ORINS COFFEE : Facebook, Instagram dan Twitter
 Registrasi data-data sebagai berikut ini Via Whatsapp atau kirim email ke registrasi@orins.coffee







Nama lengkap
Alamat lengkap
No.HP
Alamat e-mail
Foto Diri dan Foto KTP
Sponsor

:
:
:
:
:
:

 Setalah proses verifikasi maka akan ada balasan email atau pesan di whatsapp tentang nomor ID
keanggotaan untuk digunakan sebagai kode setiap transaksi
 Reseller tidak boleh tanpa transaksi selama 3 bulan berturut-turut. Jika hal ini terjadi, maka secara
otomatis keanggotaan reseller akan dibekukan.
 Melakukan order pertama minimal senilai Rp 2.000.000 khusus untuk 100 reseller pertama hanya
melakukan pembelian paket bronze awal senilai Rp.500.000 saja, order selanjutnya minimal Rp.
500.000 untuk mendapatkan potongan harga 15%
 Setiap reseller berhak mendapatkan bonus tambahan sebesar 5% dari transaksi yang dilakukan oleh
satu level SubAgent, tidak ada batasan banyaknya SubAgent (gambar terlampir)
 Point-point diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
KETENTUAN
 Pesanan dapat dilakukan mulai 08.00 WIB s/d 16.00 wib setiap hari kerja, jika pemesanan diluar jam
tersebut, akan diproses pada hari kerja berikutnya, pemesanan pada hari sabtu dan minggu akan
diproses pada hari senin.
 Reseller dapat melakukan pemesanan sesuai persediaan barang yang tersedia pada list yang
diupdate siap minggu.
 Pada setiap pemesanan barang, reseller wajib menyertakan keterangan grind size : Whole Roasted
Beans (Biji Kopi Sangrai), Bubuk Halus (Turkish), Fine Grind (Espresso), Medium Grind (Paper Filter,
V60), Bubuk Kasar ( Coarse Grind, Cold Brew, French Press)
 Semua transaksi pembayaran dapat ditransfer ke Rek BCA 127 006 5003 a/n AHMAD NURDIN
 Barang yang sudah di order tidak dapat dibatalkan dan uang tidak dapat dikembalikan.
 Barang permintaan akan diproses setelah proses verifikasi pembayaran di terima pihak OrinsCoffee.
 Harga belum termasuk ongkos kirim.
Pengiriman via JNE, JnT, TIKI, POS, GO SEND, GRAB EXPRESS, NINJA EXPRESS, untuk jasa kurir
lain hanya bisa dilakukan dengan berat minimum 5 Kg (extra charge mungkin berlaku)

 Reseller akan mendapatkan pemberitahuan perubahan harga dan program promosi melalui email
atau Whatsapp
 Bonus tambahan 5% akan di transfer ke masing-masing rekening Reseller pada tanggal 5 setiap
bulannya, jika SubAgent tersebut memenuhi persyaratan, yaitu transaksi minimal Rp. 500.000 untuk
setiap transaksi.
 Pembelanjaan awal Paket Bronze senilai Rp. 500.000 mendapatkan item berikut ini :
PAKET BRONZE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arabica Toraja
Robusta
Arabica Aceh Gayo
Arabica Aceh Gayo Natural
Arabica Bali Kintamani
Arabica Sumatra Mandailing
Arabica Gunung Halu
Arabica Puntang Natural
Orins Espresso Blend #1
Orins Espresso Blend #2

100gr
200gr
200gr
200gr
200gr
100gr
100gr
100gr
200gr
200gr

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 Nominal pembayaran pesanan setiap transaksi adalah harga setelah potongan 15%

PROGRAM MEMBER GET MEMBER
1. Setiap anggota reseller dapat merekrut SubAgent baru dan mendapatkan insentif sebesar 5%
dari setiap transaksi yang dilakukan oleh member yang direkrutnya.
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Keuntungan menjadi reseller adalah:




Mendapat keuntungan 15% dari setiap item yang di jual di tambah 5% dari setiap transaksi dari
SubAgent yang direkrut.
Semua kopi yang kami jual adalah fresh roast (dekat dengan tanggal penyangraian maksimal
adalah 60 hari dari tanggal di sangrai)
Semua produk kopi dikemas dalam kemasan one way valve, untuk menjaga kualitas kopi.

FORMULIR PENDAFTARAN RESELLER
Tanggal

:

Nama lengkap

:

Alamat lengkap

:

No.HP

:

Alamat e-mail

:

Sponsor

:

Foto Diri dan Foto KTP

:

Bukti Transfer Pembayaran

:

