
Peluang Bisnis: SUKSES Bersama BoncenganMotor.com

Contoh Perhitungan Biaya Investasi dan Profit / Laba perhitungan 25 november 2013

Program Distributor, Agen, Reseller (untuk wilayah Jakarta)

Safety Boncengan Motor

Boncengan Motor 3in1: Kursi+Sabuk Bonceng+Sandaran Punggung
http://BoncenganMotor.com/

http://JualBoncenganMotor.wordpress.com/

Untuk Informasi Selengkapnya atau Program Distributor/Agen/Reseller untuk wilayah lain, hubungi Novi Riyan Sari ( 0853.5900.7400 )

A. RESELLER

Investasi (Modal)

Minimal Pembelian 2                  buah harus belanja dari distributor / agen wilayah masing-masing (jika sudah ada), 

Harga Beli Satuan 400.000      rupiah  (Jika belum ada, beli di BoncenganMotor.com , harga sudah termasuk ongkos kirim)

Persyaratan Repeat Order - (tidak ada keharusan repeat order)

BIAYA INVESTASI (MODAL) = 800.000      rupiah

Keuntungan (Profit / Laba)

Harga Eceran Tertinggi (HET) 550.000      rupiah

Harga Jual yang Direkomendasikan 450.000      rupiah

Margin Satuan (minimum) 50.000        rupiah (Harga Beli - Harga Jual untuk konsumen yg direkomendasikan)

PROFIT / LABA = 100.000      rupiah untuk penjualan produk sebanyak 2                buah

Persentase Keuntungan Investasi 13                %

Free marketing kit YA (brosur 10 lembar)

Hak untuk dipromosikan di Website - (tidak ada)

Hak teritori - (tidak ada)

http://boncenganmotor.com/
http://jualboncenganmotor.wordpress.com/


s

B. AGEN (ekskusif hak teritori: 1 kabupaten/kota hanya boleh ada 1 agen)

semua pembeli  (termasuk RESELLER) dari wilayah tersebut akan diarahkan untuk beli dari agen wilayah yang bersangkutan 

Investasi (Modal)

Minimal Pembelian 10                buah harus belanja dari distributor wilayah masing-masing (jika sudah ada), 

Harga Beli Satuan 390.000      rupiah  (Jika belum ada, beli di BoncenganMotor.com , harga sudah termasuk ongkos kirim)

Persyaratan Repeat Order (paling lama) 3                  bulan sekali

BIAYA INVESTASI (MODAL) = 3.900.000  rupiah

Keuntungan (Profit / Laba)

Harga Eceran Tertinggi (HET) 550.000      rupiah

Harga Jual yang Direkomendasikan 450.000      rupiah

Margin Satuan (minimum) 60.000        rupiah (Harga Beli - Harga Jual untuk konsumen yg direkomendasikan)

PROFIT / LABA = 600.000      rupiah untuk penjualan produk sebanyak 10              buah

Persentase Keuntungan Investasi 15                %

Harga Jual Khusus untuk Reseller = 400.000      rupiah (reseller HARUS membeli dari agen/distributor wilayah masing-masing, jika sudah ada)

Free marketing kit YA brosur 50 lembar. untuk pembelian pertama kali free Spanduk 1 buah 

Hak untuk dipromosikan di Website YA (marketing kit lainnya tersedia untuk dibeli secara terpisah)

Hak teritori YA Semua pesanan pada website BoncenganMotor.com akan diarahkan

 kepada agen/distributor wilayah yang bersangkutan



C. DISTRIBUTOR (ekskusif hak teritori: 1 propinsi hanya boleh ada 1 distributor)

semua pembeli  (termasuk RESELLER dan AGEN ) dari wilayah tersebut akan diarahkan untuk beli dari distributor wilayah yang bersangkutan 

Persyaratan : distributor harus berlokasi  di ibu kota propinsi (bukan kabupaten)

Investasi (Modal)

Minimal Pembelian 20                buah

Harga Beli Satuan 370.000      rupiah  (beli online di BoncenganMotor.com , harga sudah termasuk ongkos kirim)

Persyaratan Repeat Order (paling lama) 3                  bulan sekali

BIAYA INVESTASI (MODAL) = 7.400.000  rupiah

Keuntungan (Profit / Laba)

Harga Eceran Tertinggi (HET) 550.000      rupiah

Harga Jual yang Direkomendasikan 450.000      rupiah

Margin Satuan (minimum) 80.000        rupiah (Harga Beli - Harga Jual untuk konsumen yg direkomendasikan)

PROFIT / LABA = 1.600.000  rupiah untuk penjualan produk sebanyak 20              buah

Persentase Keuntungan Investasi 22                %

Harga Jual Khusus untuk Reseller = 400.000      rupiah (reseller HARUS membeli dari agen/distributor wilayah masing-masing, jika sudah ada)

Harga Jual Khusus untuk Agen = 390.000      rupiah (agen HARUS membeli dari distributor wilayah masing-masing, jika sudah ada)

Free marketing kit YA brosur 100 lembar. untuk pembelian pertama kali free Spanduk dan xBanner 1 buah 

Hak untuk dipromosikan di Website YA (marketing kit lainnya tersedia untuk dibeli secara terpisah)

Hak teritori YA Semua pesanan pada website BoncenganMotor.com akan diarahkan

 kepada agen/distributor wilayah yang bersangkutan


