Gambaran Umum Medusha Collection
Online store based in Bali Island. Terbentuk dari keadaan dimana kekayaan Nusantara harus
dijaga dan semangat untuk melestarikan/mengajegan kekayaan budaya Nusantara harus dipupuk
bersama generasi muda.
Produk-produk Medusha;
Head Ban dari kain Endek khas Bali, terdiri dari berbagai motif khas Bali.
Ikat Rambut (1 set dengan Headban).
Jeday rose, jepit rambut yang dihiasi bunga dari kain chiffon dengan banyak varian warna.
Jeday daffodil, jepit rambut yang dihiasi bunga dari kain dengan beberapa pilihan warna.
Visi
Aksesoris bernuansa Etnik Nusantara Mendunia
Misi
Memasarkan dengan memberikan pemahaman mengenai produk yang berkaitan dengan
pemahaman etnik nusantara
Memasarkan dengan ramah sesuai dengan budaya timur (Indonesia)
Memasarkan ke seluruh Indonesia
Ekspor produk

Ketentuan Umum Kerjasama Reseller Medusha
#1 Reseller dilarang spam “comment” di account artis/account sejenisnya, misalnya “cek IG
kita sis”.
Karena spamming akan mempengaruhi mindset calon customer bahwa onlineshop yang
spam itu mengganggu.

#2 Harga reseller

HPP dari Medusha

33.000,00

Batas Harga Pasar

45.000,00

Min.
Proyeksi Keuntungan

12.000,00

per PCS

Order

HPP

Harga Jual

Proyeksi
Keuntungan

Order min. 5 pcs

33.000,00 x 5 =

45.000,00 x 5 =

(model bebas)

165.000,00

225.000,00

Order 10 pcs

33.000,00 x 10 =

45.000,00 x 10 =

330.000,00

450.000,00

Order grosir min. 50

29.000,00 x 50 =

45.000,00 x 50 =

pcs motif bebas

1.450.000

2.250.000

60.000,00

120.000,00

800.000,00

Jangka waktu penjualan yaitu 1 minggu untuk sekali order. Disarankan untuk order reseller pertama dari
jumlah pcs minimum untuk menganalisis lingkungan pasar.

Untuk diatas jumlah minimum jangka waktu akan disesuaikan dan ditentukan bersama.
Format order reseller:

Nama Reseller:
Pesanan:
Target penjualan: (berupa jangka waktu menjual)

Apabila dalam jangka waktu penjualan reseller mengalami kesulitan dalam memasarkan akan diberikan
trik dan dibantu oleh tim.
#3 Jika reseller tidak dapat menjual melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka kerja sama dapat
diakhiri.

Reseller adalah bagian dari tim marketing kami, jadi apakah Anda mau bergabung menjadi tim
kami?

Form Pendaftaran Reseller Medusha
Nama :
Alamat :
No. Telp :
Nama Onlineshop/Toko :
Jangka Waktu Memasarkan :
Sudah pernah order di Medusha?
Apa yang membuat tertarik memasarkan produk Medusha?
Apa yang perlu ditingkatkan dari produk & pelayanan Medusha?

Setuju untuk bergabung menjadi reseller kami?
Silakan kirim format reseller ke WhatsApp 085205729696 atau Official Line
@MGO0910Q 

