
PROSEDUR DAN FASILITAS DROPSHIP,
RESELLER, SERTA MASTER DEALER
JETE INDONESIA

#forabetterday



DROPSHIP



SYARAT & FASILITAS

DROPSHIP
Calon dropshipper
mengisi formulir
pendaftaran1
Jika formulir
lolos ACC akan
mendapat beberapa
fasilitas2

Bisa mengambil produk JETE 
dengan harga khusus.

Pengiriman produk JETE dari 
Jakarta/ Surabaya langsung ke 
alamat pembeli.

Support gambar dari tim JETE 
Indonesia.

Adanya kemudahan proses retur 
(jika ada).

#FORABETTERDAYJETEINDONESIA



RESELLER



SYARAT & FASILITAS

RESELLER
Calon reseller
mengisi formulir
pendaftaran1
Jika formulir
lolos ACC akan
mendapat beberapa
fasilitas2

Bisa membeli produk JETE dengan 
harga grosir.

Support gambar dari tim JETE 
Indonesia.

Free ongkir, dengan transaksi 
minimal Rp 2.000.000.

Mengikuti program promo 
mingguan dari JETE.

Kemudahan proses retur (jika ada).

#FORABETTERDAYJETEINDONESIA



SYARAT & FASILITAS

RESELLER
Dengan pengambilan rutin, pada bulan ketiga reseller 
bisa mengajukan support RAM JETE senilai Rp 6juta, 
dengan persyaratan:

Pengambilan dalam 1 bulan tersebut sebesar minimal 
10juta.

Reseller wajib memiliki toko offline minimal sebanyak
1 (satu) unit.

Reseller wajib untuk mengirimkan bukti bahwa RAM 
JETE telah dipasang di tokonya.

Reseller wajib untuk mengisi semua RAM 
JETE dengan produk JETE.

Biaya pengiriman RAM menjadi beban dari reseller.

#FORABETTERDAYJETEINDONESIA



MASTER
DEALER (MD)



Calon reseller
mengisi formulir
pendaftaran1
Calon MD berkomitmen
melakukan pembelian JETE
minimal sebesar 5 juta
setiap bulan, atau sebesar
15 juta setiap triwulan2
Jika formulir lolos ACC akan
mendapat beberapa fasilitas3

Mendapatkan harga grosir termurah

Support gambar dari tim JETE Indonesia

Gratis ongkir minimal transaksi Rp 2.000.000

Fasilitas marketing branding untuk toko

Kemudahan tukar tipe untuk produk tertentu

Dengan komitmen transaksi minimal 10juta 
tiap bulannya, pada akhir Triwulan MD bisa 
mengajukan cashback sebesar 4% dari total 
transaksi

#FORABETTERDAYJETEINDONESIA

SYARAT & FASILITAS

MASTER DEALER



Dengan pengambilan rutin, pada bulan ketiga MD bisa 
mengajukan support RAM JETE senilai Rp 6juta, dengan 
persyaratan:

Pengambilan dalam 1 bulan tersebut sebesar minimal 
10juta.

MD wajib memiliki toko offline minimal sebanyak 1 
(satu) unit.

MD wajib untuk mengirimkan bukti bahwa RAM JETE 
telah dipasang di tokonya.

MD wajib untuk mengisi semua RAM JETE dengan
produk JETE.

Biaya pengiriman RAM menjadi beban dari MD.

#FORABETTERDAYJETEINDONESIA

SYARAT & FASILITAS

MASTER DEALER



TERIMA KASIH


