
Jadilah Agent Beoku
dan bangun bisnis impianmu!

Beoku membantumu berbisnis dan 

mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

Daftar sekarang dan nikmati segala keuntungannya!



APA ITU AGENT BEOKU?

Agent Beoku adalah reseller/penjual semua produk Beoku, baik secara online maupun offline.

Banyak keuntungan yang dapat dinikmati seorang Agent, seperti:

Pasti untung

Bebas menentukan harga jual 

dan laba. Peluang untung 

tanpa batas.

Modal minim

Membangun usaha beromzet 

jutaan hanya dengan modal 

sebesar pulsa bulanan.

Tidak ribet

Menjual ribuan barang tanpa 

perlu sewa tempat dan simpan 

stok barang.

Jaringan luas

Tergabung dalam komunitas 

dan forum netpreneur dari 

seluruh Indonesia.



FITUR DAN FASILITAS

 Beoku menyediakan berbagai fitur dan fasilitas yang memudahkan Agent untuk melakukan penjualan 

dan mudah dalam mendapat keuntungan

Bebas tambah produk

Kemudahan memilih beragam produk yang 

berkualitas dari Vendor yang terpercaya.

Auto-update stok barang

Jumlah stok barang akan selalu otomatis 

terupdate oleh Vendor.

Sistem Escrow/ Rekening bersama

Sistem Escrow mmberikan perlindungan 

menyeluruh antara Buyer, Agent dan Vendor.

Wallet Beoku

Kontrol dan atur keuanganmu secara online 

dengan mudah.

Online Point of Sales

Agent Beoku akan mendapatkan toko online 

pribadi dengan gratis!

Reporting System

Setiap pesanan, penjualan dan transaksi akan 

tercatat di dalam laporan keuangan Agent.



MACAM-MACAM
PROFIT AGENT



Beoku memberikanmu kebebasan menentukan harga. 

Kamu sendirilah yang menentukan besarnya margin laba. 

Sebagai contoh:

Jika kamu mengambil margin laba sebesar Rp. 20.000/pcs, 

dan dalam 1 bulan kamu mampu menjual 100 pcs. Maka 

keuntunganmu dalam sebulan sebesar Rp. 2.000.000.

Semakin besar margin dan jumlah barang yang kamu jual, Semakin besar margin dan jumlah barang yang kamu jual, 

semakin besar pula pendapatan laba.

1. LABA



Semua Agent referral kamu akan otomatis tercatat masuk 

sebagai anggota Team kamu. Jika mereka melakukan 

transaksi penjualan, kamu juga bisa menikmati hasilnya 

sebagai profit sharing penjualan Agent. Hal ini berlaku 

hingga 2 tingkat di bawahmu.

*Persentase profit sharing penjualan tergantung kategori barang

2. PROFIT SHARING



Jika David dan Andre melakukan penjualan, maka anggota team 

diatasnya juga bisa menikmati profit sharing penjualan dengan besaran 

bervariasi.

Team
position

Total
penjualan

Share
profit (%)

Share 
profit (Rp)

Level 3 ( David & Andre ) 12.000.000 0,25% 30.000

Level 2 ( Caca & Beni & Adi ) 16.000.000 0,5% 80.000

Level 1 ( Kamu ) 5.000.000 3% 150.000

Total profit sharing penjualan/ bulan 260.000

Sehingga profit sharing penjualan per tahun bisa mencapai 

Rp. 3.120.000 dan hal ini belum termasuk hasil pengembangan team 

kamu.

*Persentase profit sharing penjualan tergantung kategori barang



SOFT OPENING PROMO
REGISTRASI GRATIS



Deskripsi Value/tahun

A. Website

1. Website toko online 3.500.000

2. Hosting & maintenance 1.500.000

3. Modul pembelajaran Internet Marketing 5.000.000

4. Membership forum Internet Marketing 1.000.000

B. Logistik

1. Sewa gudang 12.000.000

2. Ongkos kirim 3.600.000

3. Kardus packaging 1.080.000

C. Marketing

1. Iklan online 12.000.000

2. SEO 4.500.000

Total value 44.180.000

Biaya pendaftaran Agent GRATIS

Total penghematan 44.180.000

Berdasarkan table di atas mari kita hitung semua fasilitas dan keuntungan 

yang kamu akan dapatkan:

Potensi Pendapatan Rp.   3.120.000,-

Penghematan  Rp. 44.180.000,-

Total Keuntungan  Rp. 47.300.000,-

Lalu tunggu apa lagi? Segera bergabung menjadi Agent Beoku dan raih 

profit sebanyak-banyaknya.

Ingat! Harga pendaftaran bisa naik sewaktu-waktu. Ambil kesempatan 

emas ini, daftar dan mulai kumpulkan pundi-pundi rupiahmu!

PROMO SOFT OPENING



Gabung sekarang
nikmati keuntungannya!

www.beoku.com/menjadi-agent beokucom @beoku.com @beokuofficial


