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Minyak Rinjani merupakan produsen produk-produk minyak atsiri
yang diolah bersama bahan-bahan pilihan berkualitas menjadi
minyak kayu putih, minyak telon, minyak angin, minyak gosok

dan yang lainnya untuk membantu menjaga kesehatan.

Apa itu Minyak Rinjani?



Mengapa menjadi Reseller?

minyakrinjani

Anda bisa memulainya dengan menawarkan Minyak Rinjani.
Anda tidak perlu khawatir stock produk minyak Rinjani habis atau
tidak ready, karena kami sendiri yang memproduksi produk tersebut.
Anda bisa memasarkan produk kami  secara online
dan offline sekaligus, termasuk  dropship.

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Minyak Rinjani,
menjadikan Minyak Rinjani sebagai peluang usaha yang menjanjikan.

Kami menawarkan program Reseller untuk Anda yang ingin
mendapatkan tambahan penghasilan atau mengawali bisnis sendiri,
namun bingung menentukan produk apa yang ingin Anda jual.
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Syarat bergabung
menjadi Reseller Minyak Rinjani :

Mengisi Formulir pendaftaran
sebagai Reseller Minyak Rinjani

Mengirimkan Scan / Foto KTP

Pendaftaran awal Rp. 297.000, 
mendapatkan paket lengkap semua produk

dan hadiah dari minyak Rinjani

Bagaimana Caranya?

Sekarang Anda bisa bergabung
sebagai Reseller kami.

Selain caranya sangat mudah,
Anda juga akan mendapatkan
harga khusus Reseller dengan
hadiah-hadiah yang menarik.
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Selanjutnya anda bisa belanja
dengan harga khusus reseller dengan minimal

belanja Rp. 297.000

Bagaimana Caranya?

Setelah terdaftar, anda akan mendapatkan
daftar harga khusus reseller yang dikirim

melalui email / whatsapp.

297.000

 Minyak Kayu Putih Rinjani 30 ml
M inyak Kayu Putih Rinjani 50 ml
M inyak Telon Rinjani 50 ml   
M inyak Telon Rinjani 100 ml
Minyak Angin Aromatherapy Greenday  

Sample Produk
Minyak Kayu Putih Rinjani 15 ml
Minyak Telon Rinjani 15 ml   
 Minyak Angin Aromatherapy Greenday  5 ml

Brosur

Hadiah Boneka
dan Handuk 

2 pcs
2 pcs
2 pcs
2 pcs
2 pcs

1 pcs
1 pcs
1 pcs

Paket Produk
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Frequently Asked Question

Berapa keuntungan yang didapat
jika bergabung menjadi reseller Minyak Rinjani?
Profit yang didapat 20 - 30%
karena ada jenjang harga antara reseller,
retailer dan konsumen

Apakah wilayah pemasaran reseller dibatasi?
Tidak ada pembatasan wilayah pemasaran reseller
sehingga reseller bisa menjual bebas dimanapun

Adakah jenjang karir jika menjadi reseller Minyak Rinjani?
Tidak ada jenjang karir karena Kami fokus untuk
memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada reseller
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Frequently Asked Question

Apakah bisa dijual dengan harga lebih tinggi
dari harga yang tertera di daftar harga?
Bisa, selama harga tersebut mampu
bersaing dengan produk lain sejenis

Mengapa harus membayar sejumlah 297.000?
Uang tersebut digunakan untuk pendaftaran
menjadi reseller Minyak Rinjani dan akan mendapatkan
paket produk, sample produk, brosur serta hadiah

Bagaimana cara mendapatkan bonus?
Semakin banyak nominal pembelanjaan
semakin besar peluang mendapatkan bonus
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Reseller Minyak Rinjani

Kami akan membuat program-program menarik untuk reseller,
selain itu kami juga akan mengajarkan beberapa panduan pemasaran
yang terbukti sukses dan bisa Anda praktekkan untuk menghasilkan penjualan.
Segera lakukan belanja perdana Anda setelah melakukan pendaftaran.

Terima kasih dan selamat bergabung menjadi Reseller Minyak Rinjani.

Salam,
MINYAK RINJANI

Info Lebih Lanjut Silahkan Hubungi kami di Telepon / WhatsApp : 
       0816 886 460 / 0818 0438 6070
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