
- management - 



1. Profit  langsung potongan harga produk indobio hingga 20%. 

2. BONUS REFERRAL  5% 

3. REWARD  Penjualan   pribadi    [emas, laptop/hp,motor dan mobil) 

3 keuntungan 
Mitra usaha 
indobio GROWHACKING 

P R E S E N T  

Download Aplikasinya di Playstore 
INDOBIO       NUTRITION 



DISKON  5 % (potongan harga) 

DISKON  15% (potongan harga) 

DISKON  20% (potongan harga) 

KEMITRAAN 

DISKON  10 % (potongan harga) 

Harga End User / eceran umum  Rp 150.000,- 

Harga  @ 120.000, Total laba  MU @ 30.000,- 

Harga  @ 127.500, Total laba  @ 22.500,- 

Harga @ 135.000, Total laba @ 15.000,- 

Harga  @ 142.500, Total laba  @ 7.500,- 

*Berlaku untuk total akumulasi belanja pribadi 



REWARD berupa  
LOGAM MULIA 1 gram  

didapatkan dari hasil 
pembelanjaan sebanyak  

200 pcs dalam durasi 
periode setiap 3 bulan.  

 

REWARD berupa  
MOTOR HONDA PCX 
didapatkan dari hasil 

pembelanjaan sebanyak  
5.000 pcs dalam dalam 
durasi periode setiap 1 

tahun.  

REWARD berupa  MOBIL 
MITSUBISHI EXPANDER 

didapatkan dari hasil 
pembelanjaan sebanyak  
24000 pcs dalam durasi 

periode setiap  
2 tahun.  

REWARD berupa  HP 
senilai 5jutaan  

didapatkan dari hasil 
pembelanjaan sebanyak  
1000 pcs dalam durasi 
periode setiap 6 bulan.  

*Dihitung berdasarkan omset penjualan di member area. 
** Syarat dan Ketentuan Berlaku. 



BONUS referral langsung 5% setiap  
Berhasil menjualkan  produk dari link 
Afiliate masing-masing dan  bonus  
Masuk berupa nominal komisi di member 
Area serta dapat dikonversikan ke  
Dalam poin aplikasi.” 



CASH BACK langsung Rp 500.000,- 
setiap  pembelian langsung sekaligus  
100 botol produk indobio. Bisa diambil  
Dalam bentuk uang tunai atau  
Dikonversikan dalam bentuk produk.” 





1 Mitra usaha platinum berdasarkan  

akumulasi Belnja pribadi atau aktivasi 

Langsung sebesar Rp 15juta/100 pcs 

2 

3 

HARGA diskon mitra  “platinum”  adalah 

20% yaitu RP 120.000,-/pcs. 

4 Harga acuan end user berdasarkan  

Yang tertera di marketplace indobio.  

 

  

STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

5 SEMUA pengiriman produk langsung  

Pusat dan dilarang menjual di bawah  

Harga minimal end user. 

 Jika ada yang melanggar maka akan dihilangkan  
status sebagai  Mitra Usaha Platinum dan semua 
fasilitasnya.  

Bunus referral langsung sejumlah 

5% dalam bentuk poin. 
REFERRAL adalah mitra referensi langsung Anda  
melalui lnik afiliate di member area yang akan  
direkam komisi 5% dan bisa dikonversikan sebagai 
poin belanja di marketplace indobio.  

*Diskon berlaku di pembelian kedua/berikutnya. 



6 Mitra Platinum diperbolehkan menerima  

Pembelian langsung dari para member 

Atau komunitas atau di daerah masing2. 

7 Semua pembelian produk terpusat di 

Marketplace official indobio atau via 

Link afiliasi masing-masing.  

 
8 

 

  
STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

Semua mitra akan mendapatkan link 

Webreplika produk atas nama mitra 

Masing-masing di member area. * 

*namun, semua traknsaksi di luar marketplace indobio 
Tidak terhitung bonus dan akumulasi  reward belanja 
Bahkan dapat mengurangi jumlah diskon yang dimiliki.  

*cooming soon, saat ini masih tahap pembuatan 
Webreplika produk. 





STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

1 Mitra usaha GOLD berdasarkan  

akumulasi Belanja pribadi atau aktivasi 

Langsung sebesar Rp 5juta/34 pcs 

2 

3 

HARGA diskon mitra  “GOLD”  adalah 

15% yaitu RP 127.500,-/pcs. 

4 Harga acuan end user berdasarkan  

Yang tertera di marketplace indobio.  

 

  5 SEMUA pengiriman produk langsung  

Pusat dan dilarang menjual di bawah  

Harga minimal end user. 

 Jika ada yang melanggar maka akan dihilangkan  
status sebagai  Mitra Usaha Platinum dan semua 
fasilitasnya.  

Bunus referral langsung sejumlah 

5% dalam bentuk poin. 
REFERRAL adalah mitra referensi langsung Anda  
melalui lnik afiliate di member area yang akan  
direkam komisi 5% dan bisa dikonversikan sebagai 
poin belanja di marketplace indobio.  

*Diskon berlaku di pembelian kedua/berikutnya. 



6 MITRA GOLD diperbolehkan menerima  

Pembelian langsung dari para member 

Atau komunitas atau di daerah masing2. 

7 Semua pembelian produk terpusat di 

Marketplace official indobio atau via 

Link afiliasi masing-masing.  

 
8 

 

  
STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

Semua mitra akan mendapatkan link 

Webreplika produk atas nama mitra 

Masing-masing di member area. * 

*namun, semua traknsaksi di luar marketplace indobio 
tidak terhitung bonus dan akumulasi  reward belanja 
bahkan dapat mengurangi jumlah diskon yang dimiliki.  

*cooming soon, saat ini masih tahap pembuatan 
Webreplika produk. 





STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

1 Mitra usaha silver berdasarkan  

akumulasi Belanja pribadi atau aktivasi 

Langsung sebesar Rp 1juta/ 7 pcs 

2 

3 

HARGA diskon mitra  “SILVER”  adalah 

10% yaitu RP 135.000,-/pcs. 

4 Harga acuan end user berdasarkan  

Yang tertera di marketplace indobio.  

 

  
5 SEMUA pengiriman produk langsung  

Pusat dan dilarang menjual di bawah  

Harga minimal end user. 

 Jika ada yang melanggar maka akan dihilangkan  
status sebagai  Mitra Usaha Platinum dan semua 
fasilitasnya.  

Bunus referral langsung sejumlah 

5% dalam bentuk poin. 
REFERRAL adalah mitra referensi langsung Anda  
melalui lnik afiliate di member area yang akan  
direkam komisi 5% dan bisa dikonversikan sebagai 
poin belanja di marketplace indobio.  

*Diskon berlaku di pembelian kedua/berikutnya. 



6 MITRA silver diperbolehkan menerima  

Pembelian langsung dari para member 

Atau komunitas atau di daerah masing2. 

7 Semua pembelian produk terpusat di 

Marketplace official indobio atau via 

Link afiliasi masing-masing.  
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STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

Semua mitra akan mendapatkan link 

Webreplika produk atas nama mitra 

Masing-masing di member area. * 

*namun, semua traknsaksi di luar marketplace indobio 
tidak terhitung bonus dan akumulasi  reward belanja 
bahkan dapat mengurangi jumlah diskon yang dimiliki.  

*cooming soon, saat ini masih tahap pembuatan 
Webreplika produk. 





STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

1 Mitra usaha bASIC berdasarkan  

akumulasi Belanja pribadi atau aktivasi 

Langsung sebesar Rp 150rbu / 1 pcs 

2 

3 

HARGA diskon mitra  “basic”  adalah 

5% yaitu RP 147.500,-/pcs. 

4 Harga acuan end user berdasarkan  

Yang tertera di marketplace indobio.  

 

  
5 SEMUA pengiriman produk langsung  

Pusat dan dilarang menjual di bawah  

Harga minimal end user. 

 Jika ada yang melanggar maka akan dihilangkan  
status sebagai  Mitra Usaha Platinum dan semua 
fasilitasnya.  

Bunus referral langsung sejumlah 

5% dalam bentuk poin. 
REFERRAL adalah mitra referensi langsung Anda  
melalui lnik afiliate di member area yang akan  
direkam komisi 5% dan bisa dikonversikan sebagai 
poin belanja di marketplace indobio.  

*Diskon berlaku di pembelian kedua/berikutnya. 



6 MITRA basic diperbolehkan menerima  

Pembelian langsung dari para member 

Atau komunitas atau di daerah masing2. 

7 Semua pembelian produk terpusat di 

Marketplace official indobio atau via 

Link afiliasi masing-masing.  
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STANDART OPERATIONAL PROSEDURE 

Semua mitra akan mendapatkan link 

Webreplika produk atas nama mitra 

Masing-masing di member area. * 

*namun, semua traknsaksi di luar marketplace indobio 
tidak terhitung bonus dan akumulasi  reward belanja 
bahkan dapat mengurangi jumlah diskon yang dimiliki.  

*cooming soon, saat ini masih tahap pembuatan 
Webreplika produk. 



1 

2 

3 

4 Hal-hal lain akan diumumkan kemudian 

PENJUALAN dan Pengiriman hanya terpusat di  

aplikasi marketplace indobio. 

DILARANG menjual produk di bawah harga yang  

telah ditetapkan. 

Semua mitra usaha tidak boleh klaim bonus  

penjualan/pengaduan di luar jam kerja. 

Larangan  dan   sanksi   mitra usaha 

*Jam kerja Senin-Jum’at (08.00-17.00) / Sabtu (08.00-13.00) “jam sholat TUTUP. 
Jika, ada pengajuan masuk akan di balas di hari berikutnya/jam kerja. 

*Sanksi tegas akan menghangsukan status mitra usaha dan semua reward ybs. 

*Pembelian di luar aplikasi indobio tidak terhitung nilai akumulasi belanja dan 
reward. 



LEVEL 
PEMBELIAN PERTAMA PEMBELIAN KEDUA KET. 

QTY HARGA QTY HARGA 

BASIC 1 150.000,- 1 142.500,- 

SILVER 7 1.000.000,- 1 135.000,- 

GOLD 34 5.000.000,- 1 127.500,- 

PLATINUM 100 15.000.000,- 1 120.000,- 

1. Harga bagan di atas adalah nilai investasi/aktivasi diperuntukkan bagi  mitra yang 
memiliki dana cash dan ingin langsung memilih level tertentu. 
2. Posisi mitra  usaha dapat dilakukan dengan menghitung nilai akumulasi belanja 
pada aplikasi marketplace indobio nutrition. 
3. Patokan harga di atas adalah harga tertinggi / rata-rata produk indobio nutrition. 
4. Harga eceran umum/ end user  mengikuti harga yang tertulis di indobio 
marketplace. 
5. Khusus produk biosingset  dihitung 2x produk. 
 



Masing-masing mitra 
berkesempatan 

mendapatkan semua 
bonus dan reward yang 

telah ditentukan. 

Masing-masing mitra 
mendapatkan fasilitas 
training online berupa 
Digital Marketing dan 

Entreupreneurship. 

Masing-masing mitra 
mendapatkan support 

system yang terintegrasi 
di website official 
“Madu Cordoba”. 

Masing-masing mitra 
yang terdaftar akan 
mendapatkan alat 

promosi berupa website 
atas nama mitra yang 

bersangkutan. 


