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Keuntungan RESELLER / DROPSHIP : 
1. DISKON 5-20 %  

Contoh ke-1 simulasi keuntungan :  
Sepatu HILDAN SAFETY tipe P.205 Rp 239.500,00 
a. Potongan dari kami  5%  = Rp   11.975,00/pasang 
b. Anda menjual   = Rp 275.000,00/pasang 
c. Maka LABA BERSIH Anda = Rp   11.975,00 + Rp 35.500,00 = Rp 47.475,00/pasang 

 
Contoh ke-2 simulasi keuntungan :  
Sepatu HILDAN SAFETY tipe P.205 Rp 239.500,00 
d. Potongan dari kami 10%  = Rp   23.950,00/pasang 
e. Anda menjual   = Rp 275.000,00/pasang 
f. Maka LABA BERSIH Anda = Rp   23.950,00 + Rp 35.500,00 = Rp 71.425,00/pasang 
 
Contoh ke-3 simulasi keuntungan :  
Sepatu HILDAN SAFETY tipe P.205 Rp 239.500,00 
g. Potongan dari kami 20%  = Rp   47.900,00/pasang 
h. Anda menjual   = Rp 275.000,00/pasang 
i. Maka LABA BERSIH Anda = Rp   47.900,00 + Rp 35.500,00 = Rp 83.400,00/pasang 
 

2. Mendapat gambar sepatu polos tanpa tulisan/tanpa watermark. Anda bebas memberikan 
tulisan nomor HP atau website Anda. 

3. Kami bisa mengirim ke pelanggan Anda, dengan alamat pengirim, nama dan nomor HP 
Anda. Sama sekali tidak ada nama, alamat, nomor HP kami. Prinsipnya adalah “Pembeli 
Anda = 100% milik Anda”. 

4. GRATIS Update gambar dan harga. 
 
Persyaratan RESELLER / DROPSHIP : 
1. Program reseller / dropship ini HANYA berlaku untuk kategori Sepatu Safety Murah & 

dengan kode awal huruf : P, H & DR.  
Misalnya sepatu dengan kode P.101, P.205, DR-212, H-303, dan lainnya = bisa reseller. 
Sedangkan sepatu merk KINGS, JOGGER, tipe BG-005, dan kategori lain = tidak bisa reseller. 

2. Pemesanan semua tipe sepatu reseller / dropship adalah PRE ORDER.  
Kami hanya memproduksi setelah Anda memesan. Sehingga semuanya adalah sepatu baru. 
Waktu produksi 6 – 15 hari kerja. Tergantung dari banyaknya pesanan yang kami terima. 

3. Semua sepatu adalah hand made atau buatan tangan. Sehingga ada sedikit perbedaan 
dalam hal kemasan dan jahitan, dibandingkan dengan sepatu buatan pabrik sekala Nasional. 
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4. Semua pesanan tidak dapat diretur (tidak dapat dikembalikan). Sehingga mohon diteliti 
ukuran, tipe, warna, jumlah pesanan serta keterangan lainnya. 

5. Semua reseller/dropshiper wajib mendaftar melalui email. Kami tidak melayani pendaftaran 
melalui SMS atau telepon. Supaya pendataan reseller/dropshiper lebih rapid an data Anda 
tersimpan dengan baik. 
FORMAT PENDAFTARAN via email : 
a. Nama  : ………………………………………… 
b. Alamat  : ………………………………………… 
c. No.KTP/SIM : ………………………………………… 
d. No.HP  : ………………………………………… 
e. Email  : ………………………………………… 
Kirim ke : info@jualsepatusafety.com 

6. Ketentuan DISKON 5% : 
a. Biaya pendaftaran reseller/dropshiper Rp 50.xxx (3 angka terakhir adalah 3 digit terakhir 

nomor HP Anda). 
b. Pemesanan awal minimal : 5 pasang (bebas pilih tipe, warna dan ukuran). 
c. Pemesanan selanjutnya : 5 pasang (dalam sekali transaksi) 
d. Target penjualan  : 10 pasang/bulan. 

7. Ketentuan DISKON 10% : 
a. Biaya pendaftaran reseller/dropshiper Rp 50.xxx (3 angka terakhir adalah 3 digit terakhir 

nomor HP Anda). 
b. Pemesanan awal minimal : 10 pasang (bebas pilih tipe, warna dan ukuran). 
c. Pemesanan selanjutnya : 10 pasang (dalam sekali transaksi) 
d. Target penjualan  : 30 pasang/bulan. 

8. Ketentuan DISKON 20% : 
a. Biaya pendaftaran reseller/dropshiper Rp 50.xxx (3 angka terakhir adalah 3 digit terakhir 

nomor HP Anda). 
b. Pemesanan awal minimal : 30 pasang (bebas pilih tipe, warna dan ukuran). 
c. Pemesanan selanjutnya : 10 pasang (dalam sekali transaksi) 
d. Target penjualan  : 50 pasang/bulan. 

9. Semua pemesanan dan informasi terbaru kami sampaikan melalui EMAIL. 
10. Untuk berkonsultasi silahkan menghubungi : 

Hari kerja : Senin – Sabtu, Pkl 08.00 – 15.00 WIB 
SMS / WA  : 0852 340 89 809. 
PIN BB  : 3284 ccc9 
TELEPON  : 0341 – 57 87 42 
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