KETENTUAN RESELLER SEPATU KULIT ASLI MAGETAN 

1. DAFTAR
Reseller harus mendaftar agar namanya masuk ke daftar reseller untuk mendapatkan DISKON
khusus reseller dari kami.

Untuk mendaftar reseller, silakan Log In ke web kami

www.sepatukulitmagetan.net dan ikuti petunjuk pendaftaran untuk reseller.

Atau anda bisa SMS ke admin 083834398443/085733100499 dengan format :

Nama#Alamat#No.HP#Alamat email/FB/Twitter/Kaskus*

* mengapa kami meminta alamat sosial media???
Karena pengalaman jualan online di lapak fanpage sebelah, banyak yang sering no.hp nya
tidak bisa dihubungi padahal kami akan memberi info, bertanya, menjelaskan, dll. Sehingga
reseller sendiri yang susah kalau ketinggalan info dari kami. Kami tidak akan publish nama
akun anda. Kami juga tidak akan men-tag anda demi kenyamanan anda. Jadi akun sosmed
hanya untuk komunikasi personal antara admin dan reseller.

2. DISKON
Tentu saja kami akan memberi harga khusus untuk reseller kami. Karena kami sangat senang
bisa memasarkan produk kota kami ini.

Reseller akan mendapatkan diskon :


Rp 15.000

Pembelian 1-10 pcs



Rp 17.500

Pembelian 11-20 pcs



Rp 20.000

Pembelian 21-50 pcs



Rp 22.500

Pembelian 51-75 pcs



Rp 30.000

Pembelian 76 pcs keatas

DISKON RESELLER BERLAKU SETELAH MIN 3x PEMBELIAN
BISA DROPSHIP

3. PEMESANAN
Pemesanan bisa dilakukan via SMS/Inbox/E-mail. Saat ini kami juga sedang mempersiapkan
sistem web yang akan memudahkan reseller untuk memesan barangnya. Ditunggu saja.

Format pemesanan bagi reseller adalah sebagai berikut :

Nama#Alamat#Kode Sepatu#Warna#Ukuran#Jumlah

Apabila anda ingin memakai sistem dropship, (barang langsung dikirim dari kami ke
customer anda, dengan nama shop anda, tanpa embel-embel dari olshop kami kecuali merk
dagang yang ada di sol sepatu), beri keterangan tambahan

Nama#Alamat#Kode Sepatu#Warna#Ukuran#Jumlah
*dropship atas nama siapa

Contoh :
Nadia#Jl. Klampok Kasri gang 2F no.270 Malang#PL 23#Hitam#39#10pcs
*dropship an.Sepatu Kulit Asli Magetan Shop

4. PEMBAYARAN
Ketentuan Pembayaran :


Pembayaran harus lunas bagi yang memesan dengan jumlah 1-10 pcs.



Untuk pembelian diatas 10 pcs, bisa di DP dulu minimal 50%.



Pelunasan adalah saat barang sudah jadi dan siap kirim.



Pesanan yang sudah masuk tahap produksi, tidak bisa dibatalkan dengan alasan
apapun.



Apabila DP tidak dilunasi, maka uang DP akan hangus dan kami akan menindak
lanjut hal tersebut.

Pembayaran dapat dilakukan dengan :


Transfer secara langsung ke rekening kami
-

BCA

: 011-511-8990 a.n FERY DEDI SUPARDI

-

BRI

: 0049-0104-0156-506 a.n FERY DEDI SUPARDI

-

BNI

: 019-624-9316 a.n WIHDA NADIA SILCHA



Menggunakan jasa Rekening bersama (Rekber)
Pemilihan jasa rekening bersama terserah pada customer dengan fee menjadi
tanggungan customer. Rekening bersama adalah sistem yang melibatkan pihak ke 3
dalam transaksi agar aman dari penipuan. Sistemnya adalah sebagai berikut :
-

Seller memberi jumlah bill/tagihan yang harus dibayar customer

-

Customer menghubungi jasa rekber dan mengkonfirmasi ke seller

-

Customer melakukan transfer ke rekber

-

Pihak rekber memberitahukan kalau uang sudah ditransfer ke rekber

-

Seller memproses kiriman.

-

Saat barang sudah sampai ke tempat customer, pihak rekber akan
mentransfer uang ke rekening seller.

Rekber sudah sangat terkenal di Forum Jual Beli Kaskus. Rekber sangat aman karena
uang anda tidak akan langsung masuk rekening seller. Sehingga apabila seller
melakukan penipuan, maka uang anda bisa anda ambil kembali dengan aman.


Cash on Delivery (COD)
Kami menerima COD untuk kawasan Malang kota, kawasan Universitas Brawijaya
dan Universitas Negeri Malang. Dengan COD, anda bisa langsung membayar dan
mendapatkan harga serta bisa ngobrol dengan admin langsung face to face.

5. ONGKIR
Ongkir dihitung dari Magetan menggunakan jasa JNE. Untuk yang memilih COD kawasan
Malang akan tetap dikenai ongkir Magetan-Malang. Berat rata-rata sepatu adalah sebagai
berikut :


Sepatu Panfofel wanita 1kg



Sepatu Pantofel Pria

1.5kg



Sepatu Boots rendah

1.7kg



Sepatu boots sedang

2kg



Sepatu boots tinggi

3 kg

6. KOMPLAIN
Setiap barang yang kami produksi sudah diteliti dengan baik karena memang sepatu dibuat
secara handmade. Namun apabila anda mendapati ada kecacatan barang, silakan anda foto
sebagai bukti, dan kami akan menerima retur/tukar dengan ongkir kami yang menanggung.

7. SARAN
Berikut beberapa saran bagi reseller :


Reseller sangat disarankan memiliki link offline ke sekolah, kantor, atau instansi lain
yang memerlukan sepatu kulit atau pantofel untuk kesehariannya. Hal ini akan sangat
membantu penjualan karena penjualan via online memerlukan proses yang relative
lebih lama untuk menapatkan omset yang tinggi.



Anda juga disarankan untuk melihat momen-momen tertentu dimana sepatu kulit
dibutuhkan. Contoh: Ospek, Praktek magang mahasiswa, tahun ajaran baru bagi
sekolah keperawatan, kebidanan, dan lain sebagainya.



Anda juga bisa membuat brosur untuk anda tempal di tempat-tempat tertentu.



Disarankan agar anda memiliki hard copy dari katalog sepatu. Anda bisa print sendiri.
Hal ini karena pangsa pasar sepatu kulit adalah kalangan dewasa. Mungkin apabila
tetangga, teman orang tua, kolega akan merasa lebih mudah dengan melihat katalog
dalam bentuk hard copy.



Apabila anda menjual Sepatu Kulit Asli Magetan di toko anda bersama merk sepatu
kulit lain, sangat disarankan anda memberi space khusus/tempat khusus dengan label
Sepatu Kulit Magetan/ Sepatu Kulit Asli Magetan/ Sepatu Kulit Handmade Magetan,
dan lain sebagainya. Sepatu Kulit Asli Magetan selama ini memang sudah dikenal akan
kualitasnya, dan tidak sebanding dengan produk daerah lain. Sepatu Kulit Asli
Magetan jauh lebih baik kualitasnya.

Sayangnya, untuk penjualan massal, para perajin masih kualahan karena prosesnya handmade
sehingga rata-rata perajin tidak menjual online ke seluruh daerah Indonesia, kecuali ke toko-toko
yang memang sudah menjadikan perajin sebagai supplier tokonya.
Setiap hari Sabtu-Minggu, kawasan perajin Sepatu Kulit Asli Magetan yang berpusat di Jalan Sawo
selalu ramai penuh sesak. Dengan kondisi jalan yang sempit dan dipenuhi bus-bus pariwisata.
Tentu saja mereka sangat beruntung apabila bisa datang langsung ke Magetan untuk membeli
Sepatu Kulit Asli Magetan. Tapi bagi yang tidak bisa datang langsung? Untuk itu lah kami ada
disini.

