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Dropship atau menjadi Reseller dari sebuah produk toko online adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mencari penghasilan tambahan. Ini
adalah kegiatan produktif yang bisa kita lakukan setiap saat tanpa harus mengganggu aktivitas pekerjaan utama kita.
A. Kelebihan Dropship/menjadi reseller:
1. Sedikit mengeluarkan modal awal, selanjutnya hanya membutuhkan akses internet dan biaya promosi (bisa lewat facebook, blackberry, dll)
2. Tidak ribet memikirkan produk, biaya operasional, packing sampai pengiriman produk karena semua ditanggung oleh partner
3. Bisa dilakukan dimana saja, kapan saja asalkan ada koneksi internet atau sosial media (melalui media fb, twitter, Blackberry dsb).

B. Dari sekian banyak toko online yang membuka reseller/dropship, Anda bisa memilih calon parner berdasarkan :
1. Produk-produknya apakah berkualitas, bagaimana cara pelayanan mereka, sudah seberapa banyak produk yang terjual melalui
reseller/dropship, dst
2. Kategori produknya, idealnya varian modelnya tersedia dalam jumlah yang cukup banyak
3. Produk-produknya selalu up to date
4. Harga jual bersaing sesuai dengan kualitas barang
5. Potongan harga yang menarik/dapat bonus jika berhasil menjualkan sekian item
6. Disediakan katalog online utk memudahkan kita menjalankan aktivitas sbg reseller/dropship
7. Adanya support dari pemilik produk
8. Idealnya, usaha online tersebut sudah berjalan minimal 1 tahun dan sudah terbiasa melayani reseller/dropship secara profesional
9. Memiliki etika bisnis spt misalnya sbg partner drosphip/reseller mereka mau menaruh identitas anda di produk yg dikirim, dst
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C. Bagaimana Tips Memulai Bisnis Toko Online Sebagai Reseller/Dropship?
Ketika kita melihat kebutuhan di sebuah market online maka untuk tahu apakah market tersebut profitable atau tidak adalah dengan melakukan
uji coba / test produk.
Jika Anda belum memiliki produk sendiri, maka hal pertama tentunya kita bisa menjadi reseller atau dropship ketika ingin berjualan online, dg
tujuan :
1. Sebelum kita jualan sendiri kita hrs tahu bagaimana model produk yg disukai oleh pembeli
2. Kita bisa test harga jual dari kompetitor apakah kemahalan/kemurahan/sesuai tidak dg barang yang dijual
3. Kita bisa tahu karakteristik buyer kita baik itu dari demografi, jumlah uang rata-rata yg dibelanjakan, dll
4. Kita bisa tahu masalah di lapangan yg biasa terjadi (misal komplain kualitas barang, komplain foto tdk sama dg aslinya, dst) dan tahu
bagaimana solusi terbaik ketika menghadapinya
5. Kita bisa mengukur kemampuan menghadapi kompetitor di pasar ceruk yang sama.
Intinya hy dg dropship kt bs menghemat cost utk mendapatkan data riset produk yg akan kt jual online. Karena menjadi reseller/dropship itu
adalah LANGKAH AWAL MEMULAI (bagi yang belum punya produk), tujuan akhirnya adalah bisa berjualan produk sendiri.
Namun jika tujuan Anda hanya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jadikan kegiatan produktif ini sebagai sampingan saja.
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D. Lalu bagaimana kita memulainya?
Jika anda memutuskan menjalankan sistem reseller/dropship, maka Anda perlu melihat karakteristik dari calon partner Anda dengan cara
menjadi pembeli produknya dulu, why?
1. Kemungkinan orang beli akan meningkat 2x lipat ketika mereka tahu bahwa anda juga user karena ketika anda menjelaskan produknya,
bobotnya pasti berbeda dg mereka yang hanya jualan saja
2. Dengan menjadi user, paling tidak anda bisa mengerti pelayanan dari "calon partner" Anda, karena seberapa banyak Anda yang sudah jadi
dropshipper yang malah dimarah-marahi pembeli Anda karena produknya jelek/tidak sesuai dengan foto, rusak, kirimnya telat, dll
Belum lagi jika ditengah jalan, partner kita itu curang dg melakukan sabotase pembeli (tidak menyertakan nama website kita, hanya tertera
nama website / toko dari pihak supplier atau bahkan langsung menghubungi pembeli utk menawarkan sendiri).
Jadi penting sekali sebelum anda jual ini jual itu (sbg reseller/dropsipper), Anda terlebih dulu membeli/menggunakan produknya sehingga anda
bisa putuskan apakah online shop tsb layak anda jadikan partner atau tidak.
Tentu saja Anda harus bisa memahami aturan main, memegang etika bisnis yang sudah disepakati (biasanya tentang penetapan harga jual,
dst).
Karena para pemilik produk tersebut sadar bahwa keberadaan Anda sebagai partner reseller/dropshiper itu penting maka layanan yang
diberikan pastinya profesional, tdk mau merugikan Anda dengan tetap menjunjung tinggi etika bisnis.
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Mohon Perhatian :
Di halaman berikutnya Anda akan membaca puluhan daftar situs toko online yang membuka dropship atau program reseller.
1. Seluruh daftar toko online yang saya susun ini adalah daftar toko online milik member yang telah belajar bersama saya tentang
bagaimana cara berjualan produk fisik secara online di situs www.gmsusantotutorial.com
2. Sebelum memiliki toko online dengan produk sendiri, sebagian besar dari mereka memulainya dengan menjadi reseller/dropship. Anda
bisa belajar dan minta support dari mereka supaya proses kerjasama dalam pemasaran produk-produknya lebih tepat. Dengan adanya
relationship yang baik dan profesional antara Anda dan pemilik produk akan tercipta peluang kerjasama yang saling menguntungkan.
3. Anda bisa mengirim email, telepon,atau sms untuk menanyakan tentang program-program dropship/reseller di situs mereka, karena
sebagian dari mereka, bisa jadi menutup sementara layanan dropship/reseller dikarenakan jumlah dropsipper/resellernya sudah banyak
atau bisa jadi ada kebijakan baru yang harus Anda tahu dan taati sesuai dengan aturan main mereka.
4. Ada aturan main yang harus diketahui oleh Anda di setiap toko online yang membuka program ini, dimana aturan main antara toko
online yang satu dengan yang lain berbeda. Pahami dan tanyakan jika ada yang kurang jelas atau keberatan.
5. Gunakan etika kesantunan dan bersabarlah ketika menghubungi mereka dan menunggu jawaban, bisa jadi sebagian pemilik toko
online tdk langsung mengangkat telepon atau tdk bisa membalas dengan cepat.
6. Dalam prosesnya, saya tidak melibatkan diri pada setiap permasalahan yang timbul antara reseller/dropshiper dengan pemilik produk.
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KATEGORI :
1. FASHION
2. TAS, SANDAL DAN SEPATU
3. AKSESORIS
4. PERTANIAN
5. BENIH TANAHAM
6. MUSIK
7. ALAT LUKIS
8. MINUMAN
9. TOOLS DAN PERALATAN RUMAH TANGGA
10.
KECANTIKAN
11.
SUPLEMEN KESEHATAN
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1. FASHION
No
1.

Nama
Owner
Widya
Asrul

Nama Situs
www.kerudungnaiila.com

Produk

Target Market

Menjual berbagai macam
kerudung untuk muslimah
yang ingin tampil cantik
dan trendy.
Produk berupa pasmina,
siria, kerudung segi empat,
inner kerudung, kerudung
instan, hodie, nner ninja,
dll.

Wanita muslim
usia 15 – 65
tahun.
Mulai dari
remaja, pelajar
dan mahasiswa,
profesional,
wanita karir, dan
ibu rumah
tangga.

Penawaran Diskon

Keterangan Tambahan

Harga kerudung NaiiLA
termasuk paling murah
dengan kualitas terjamin.
Pembelian bisa eceran dan
juga grosir. Untuk eceran
pembelian minimal 5 pieces
akan mendapatkan
potongan harga mulai 10
persen.

Harga kerudung NaiiLa
termasuk paling murah
dengan kualitas terjamin.
Pembelian bisa eceran
dan juga grosir.

Untuk grosir /reseller:
Pembelian 500 ribu – 1 juta
discount 15 persen.
Pembelian di atas 1 juta
discount 20 persen

Untuk eceran : pembelian
minimal 5 pieces akan
mendapatkan potongan
harga mulai 10 persen.
Untuk grosir /reseller :
Pembelian 500 ribu – 1
juta discount 15 persen.
Pembelian di atas 1 juta
discount 20 persen
Call 0813 1948 3572

2.

Nur
Djamilah

www.jualbajubatikpekalongan.com

Menjual berbagai macam
produk batik seperti :
* Hem batik pria u/
dewasa, remaja dan anak
* Blus batik wanita u/
kantoran, santai
* Daster batik
* Abaya batik
* Bahan batik tulis, cap dan
printing
* Rukuh batik
7

Untuk Dewasa,
remaja dan anak

Penawaran Discount 5%
untuk minimal pembelian 3
pcs dan 10% s/d 15%
minimal pembelian 1 Lusin"

Menerima pesanan
seragam batik pria
maupun wanita.
Call 0271669533 | SMS
0857 1977 9348

3.

Muliyani
Olvah

www.grosirfashionkoreamurah.com
atau Anda bs buka alamat FP di
https://www.facebook.com/pages/O
rangeshopline/206227856175709?fr
ef=ts

Baju asli import, bukan
replika, asli dari Jepang,
Korea, Hongkong, China,
dan USA

Anak muda dan
ibu2 muda yang
suka fashion.
Kualitas dan
harga menengah
sampai kualitas
atas

Diskon 10.000+5% utk
akumulasi produk 1-500pcs –
Diskon 10.000+10% utk
akumulasi produk 5005000pcs
-Diskon 10.000+15% utk
akumulasi produk >5000 pcs

Kami mengupdate produk
tiap 2x seminggu.Tiap
produk disertai detail
lingkar dada (bust),
panjang baju (length),
panjang lengan (SL),
lingkar lengan (SW), jenis
kain, kualitas (review),
tingkat ketebalan kain
(thick).
Selain itu kami juga
mengirimkan info produk
yang update lewat email.
Yang ingin dikirimkan
update produk, kirim
“NEWSLETTER” ke
orangeshopline@yahoo.c
om
Katalog dikirimkan
beserta email newsletter
CP:
Nope : 0878 1726 6828 /
0852 4893 8939
email :
orangeshopline@yahoo.c
om
YM : orangeshopline
pin BB : 26A47D9C
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6.

Meriza
krisna

www.pusatbikinkaosjaket.com

Melayani pembuatan kaos
dan jaket dengan kwalitas
standart distro

Instansi,
komunitas,
pelajar, dll yang
berhubungan
dalam
pembuatan kaos
dan jaket

Bagi yang mau menjadi
reseller untuk kaos dengan
kami potong harga
Rp.3000/kaos. Untuk jaket
Rp.7000/jaket.

Kami menyadiakan
support sistem. Ada
katalog produk dengan
biaya ganti
Rp.4000/katalog.

Untuk permintaan sempel
kami bs bayar 500rb dpt 10
kaos dengan bahan yang
berbeda.

Dengan adanya katalog
produk dan proposal
penawaran lebih
memudahkan pelanggan
dalam penawaran.

7.

Dewi

www.omahcantik.com

Melayani penjualan baju
anak branded

Semua
penggemar baju
anak branded

Tersedia potongan harga
grosir yg bervariasi utk setiap
produk

Telphone : 02197082082
SMS : 082123200050
Pin BB : 277EBF8A

8.

Mashuri
Rachmad

www.kiosgabag.com

Menjual Cooler Bag merek
Gabag (tas pendingin
maupun penghangat ASI)

Kalangan Ibu-ibu
yang memiliki
balita

Anda bisa menjadi agen kami
dg penawaran diskon 10
sampai 30 %

Pin BB : 20EAAE42 /
23286915
SMS
: 085691180296
/ 085212855792
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9.

Alexxander

http://belanjaonlinebaju.com

Kaos Distro, T Shirt
Branded

Ebay, Indonesia,
Ekonomi
Menengah –
Menengah keatas

Discount 10% dari yang ada
di harga web plus bisa di up
sendiri harganya (optional),
biasa di ebay $20 kalo di
kaskus $16 kalo dimarket
biasa 130.000 an untuk
reseller dropship harga
sesuai di web di discount
10%

Kami menyediakan
berbagai macam jenis
fashion berkualitas tinggi
dengan harga terjangkau
untuk segala kebutuhan
penampilan anda. Mulai
dari baju, celana, jaket
dan lainnya.
Berkonsep butik online,
kami berusaha
memanjakan sekaligus
memudahkan para
customer untuk
berbelanja di toko online
kami. Kenyamanan dan
keamanan pun kami jaga
sehingga tercipta
hubungan baik penjual
dan pembeli

10.

Julia ch

www.lasiennewebstore.com

Produk yang dijual tentang
Baju fashion wanita
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Low-mid

-Harga Reseller (R) : Dengan
MINIM pembelian 3pcs
boleh campur model dalam
1 NOTA(tdk bisa
diakumulasi) pada hari yang
sama akan mendapatkan
diskon @5rb/baju

Call : +62838 1598 0159
Ready stock item

11.

FX. Gus
Setyono

www.batiktradisijawa.blogspot.com

12.

Eriyanti

www.anakmamashop.com

Produk tentang busana
batik ( blouse batik,
sackdress batik, batik
couple, hem batik, kemeja
batik, kain batik, gamis
batik )
Baju anak, khusus nya
dengan karakter2 cartoon
yg lucu, tersedia t-shirt dan
setelan utk anak wanita
dan pria. Kedepan nya akan
dilengkapi juga dgn
dress,dll
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Lokal market
(dalam negeri,
seluruh wilayah
Indonesia) untuk
kelas menengah
kebawah.
Para penjual baju
anak online
maupun offline di
seluruh
indonesia, krn
anakmamashop
hanya menjual
product secara
grosir (seri/lusin),
jd cocok sekali utk
mereka yg mau
menjual baju2 ini
secara retail.

Ada potongan harga khusus
untuk reseller atau
dropshiper sebesar 10%.

Diskon Re-seller akan
diberikan sesuai dengan
volume pembelanjaan setiap
kali belanja (bukan
akumulasi).
Besaran diskon dan volume
belanja dpt di lihat di
website
www.anakmamashop.com di
kolom “Re-Seller”

13.

Supriyanto

http://fatsbulous-bigsize.com
Kami juga memiliki 6 account
facebook, sebagian sudah full.
Anda bisa add 3 acc berikut :
- NADELLA BIGSIZE
(https://www.facebook.com/Nadella
sleepwear.dua?ref=tn_tnmn )
- FATSBULOUS BIGSIZE TIGA
(https://www.facebook.com/natabo
ysupersonics )
- BAJU BIGSIZE JUMBO
(http://bajubigsizejumbo.com )

Kami menjual pakaian
bigsize atau berukuran L sd
12L (sz 14 ke atas, atau sz
38 ke atas).
Meliputi : dress, jumpsuit,
blouse, kemeja, tanktop,
kaos, polo shirt, blazer,
jacket, bolero, cardigan,
berbagaimodel celana,
hotpants, shorts, capri,
training pants, jeans, rok,
rok celana, aneka tights n
stocking, legging, lingerie,
piyama, shapewear (corset,
dll), underwear, swimwear,
batik, kaftan, songket,
kebaya, dll
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Kami sudah
berdiri 5 tahun,
sudah melayani
pengiriman ke
seluruh
Indonesia.
Untuk luar negeri
ke Malaysia,
Brunei, dan
Singapore.
Pembeli kami
adalah remaja
(usia belasan) sd
usia senior,
tentunya yg
memiliki size
besar.
Untuk
Reseller
(termasuk
dropship) kami
memiliki 2
kategori :

A. FREE RESELLER :
Pendaftaran free
1. 5% untuk pembelian
min 3-5pcs
2. 10% untuk pembelian
min 6-11pcs
3. 15% untuk pembelian
min 12-23pcs
4. 20% untuk pembelian
min 2 lusin
B. SMART RESELLER :
Pada tahap awal melakukan
transaksi/pembelian produk
min Rp 1.500.000. (diskon
langsung 15%). Selanjutnya
mendaftarkan sebagai Smart
Reseller. Untuk pembelian
selanjutnya akan
mendapatkan diskon :
1. 10% untuk pembelian 15pcs
2. 15% untuk pembelian 614pcs
3. 20% untuk pembelian 24 lusin
4. 25% untuk pembelian
lebih dari 4 lusin

Bagi yang mau datang
langsung, kami juga
memiliki Toko Offline di
Komp Ruko Prima Ciputat
Blok A4-A5,
Jln. Otista Raya Sasak
Tinggi Ciputat, Tangerang
selatan 15411
(Depan RS Sari Asih
Ciputat).
Telp 0217443917. 0888
1544 137.

14.

Amel

www.GeraiKalea.tk

Pakaian wanita dan
muslimah regular product
dan premium product

Wanita &
muslimah muda
yang mengikuti
perkembangan
fashion. Usia
antara 18-35
tahun

Harga reseller berlaku untuk
pembelian min. 3 pcs boleh
mix barang

15.

Muhamma
d Azizudin

http://glamourgallery.tk

Baju wanita, baju rajut
wanita, anak, pria, sandal
casual,mukena bali, jam
tangan, jersey

Remaja, anak
sekolah, anakanak, dan orang
dewasa

Penawaran diskon 10%
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Keterangan lebih lanjut
silakan hubungi
sms/line/whatsapp :
08180 223 1984/ 081
2205 2202, email:
gerai.kalea@yahoo.com,
follow twitter:
@GeraiKalea, facebook:
www.facebook.com/Gera
iKalea, pin bbm : silakan
sms atau email untuk info
pin bbm

16.

Rahmat
Abdilah /
Sri Haryati

http://www.tokomamakembar.com

a. Dompet dan ikat
pinggang pria dari kulit asli,
dengan berbagai model
dan tipe
b. Kaos salur oblong dan
kerah untuk anak. Terbuat
dari bahan katun, polo dll,
khusus untuk anak laki
berumur 3 – 5 tahun.
c. Jaket anak laki dari
bahan panel dengan
ukuran L
d. Kaos distro untuk orang
dewasa, ukuran M, terbuat
dari bahan combet dan
spandek dengan aneka
disain sablon.
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Seluruh Indonesia

Potongan untuk reseller /
dropshipper : 10 – 20 %

Potongan harga dilakukan
diluar biaya ongkir. Para
reseller atau dropshipper
harus selalu update info
tentang stok produk kami
sebelum melakukan
pembayaran.
Pembayaran ditunggu
max. 24 jam sejak
pemesanan barang.
Pengiriman dibawah jam
12.00 wib akan dilakukan
hari itu juga, selebihnya
akan dikirim esok harinya.
Pengiriman melalui JNE
dari basis bekasi.

17.

Ronny
Rahmani

www.kemejabagusmurah.blogspot.com

18.

Aris
Astriana

www.lestaribatik.com

Kemeja lengan pendek
dengan berbagai motif dan
berbahan Polynosic
berbahan campuran
polyester dan Rayon,
karakterisktinya lembut,
adem, mudah di setrika,
tidak mudah kusut, sangat
baik untuk menyerap
keringat,cocok digunakan
aktivitas sehari hari, untuk
kuliah, Ke kantor dan acara
resmi lainnya.
Produk yang kami
tawarkan meliputi: pakaian
formal wanita (blus dan
sekdres), pakaian informal
wanita (daster, setelan
celana, longdress, kimono),
pakaian formal pria
(kemeja lengan panjang
dan lengan pendek),
pakaian informal pria
(kaos, celana pendek dan
celana panjang), pakaian
anak pria (kemeja lengan
panjang, kemeja lengan
pendek dan kaos), pakaian
anak wanita (kemeja
lengan pendek), sarung,
seprai, dll

Seluruh
Indonesia,
pengguna adalah
orang Dewasa,

Diskon/potongan untuk
reseller/dropsip = 22%

Untuk motif akan ada
motif baru setiap
minggunya, ukuran baju
ada M,L,XL,XXL,XXXL

Ibu rumah tangga
dan penggemar
batik

Penawaran Diskon:
Rp.5000,- sd Rp.13.000,- per
potong

Kami adalah sebuah
bidang usaha online yang
bergerak di bidang jasa
penjualan batik dengan
harga grosir.
Baju yang kami pasarkan
adalah produk Batik
Kencana Ungu yang Asli
karena produk kencana
ungu sudah di kenal
masyarakat mempunyai
kualitas dan harga yang
terjangkau dan sudah di
kenal lama oleh
masyarakat Indonesia
lebih dari tiga dasawarsa.
SMS : 08569 144 1140 –
Tlp : 021 96928730
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19.

20.

Mentari

Sutrisno

www.mentari-collection.com

www.leggingcentre.com

Baju Wanita

Sasaran
marketnya wanita
yang domisili di
seluruh Indonesia

Celana Legging

Indonesia

Hubungi kami di nomor
telp : +621 704 29982,
Sms : +62-838-54-147144,
PIN BB : 2A54340E
Dapatkan Harga GROSIR.
Dengan Order Minimal Total
1Lusin/ 12Pcs. Bisa Campur
Bebas.
Contoh Order SMS 081 807
122 888 : Nama_ Leg Polos
3Pcs_ Leg Motif 7/8 2Pcs_
Leg Jeans Jumbo 4Pcs_ Leg
Aladin Anak M 3Pcs_ Alamat
Lengkap.Khusus motif kami
pilihkan berbeda” sesuai
stok. Coz tiap minggu
motifnya beda”. Dapatkan
Info GRATIS ONGKIR
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Untuk infomasi lebih
lanjut hubungi SMS
Centre kami : 081 807
122 888.

21.

Cinthia
Andryani

http://www.facebook.com/theorangeos

Baju anak : baju tidur anak,
baju branded merk china,
hongkong, korea, celana
anak, baju stelan anak,
stocking colour

Untuk para ibu –
ibu yang memiliki
anak kecil umur
1tahun keatas

Untuk pembelian min 5pcs
akan kami berikan diskon Rp.
5.000,- / pcs

22.

Naimatul
Uyun

www.houseofqisi.com atau
www.houseofqisi.blogspot.com

- busana muslim dari bahan
kaos yaitu merk sik cloting,
mutif, ukhti, qirani, dan
actual basic. Dari bahan
katun yaitu nibras, najya
dan keke. Untuk busana
sarimbit tersedia merk
naura dan azka.
- produk herbal : sari
kurma syamil, koyo serap
racun, sabun herbal seperti
sabun madu, susu, zaitun
dll
- produk bayi: abon my
baby, popok bayi, bedong
instan dan celana popok
- sepatu

Sasaran : remaja
dan dewasa.
Selama ini masih
ibu-ibu yang
membeli dan
menjadi reseller.
Tapi reseller
masih bisa
dihitung dan
masih sekitar
probolinggo dan
jawa timur

Penawaran diskon dropship
10-15% tergantung merk
baju. Utk reseller baju diskon
15-25%.
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Untuk produk yg lain
potongan berkisar 5rb- 25rb.
Untuk produk herbal seperti
sari kurma diskon sampai
40% jika membeli minim 1
dos

Kami memiliki produk
baju anak replika impor
korea, jadi barang yang
kami jual tidak pasaran
modelnya, kuantitasnya
tidak terlalu banyak, dan
biasanya kami hanya 1x
mengeluarkan barang
jarang restock lagi. Maka
dari itu sebaiknya order
secepat-cepatnya biar gak
keabisan, dijamin kualitas
barang OK

23.

I Wayan
Andre Nata

http://natadistro.com

T-Shirt dengan berbagai
tema

Anak SMA, kuliah

Rp 15.000/pcs

24.

Sri
Sulistiawati

www.grosirbusanagamis.blogspot.com

Gamis muslim dan busana
muslim

Wanita &
muslimah lowmid

Untuk Reseller : min
pembelian 3 pcs boleh
campur model dalam 1 nota
( tidak di akumulasi) pada
hari yang sama akan
mendapatkan tambahan
diskon sebesar @5000 per
baju.
- Harga ecer : pembelian 1 –
2 pcs, harga yang tertera di
web
- Ready stok item
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Alasan bergabung sebagai
reseller di tempat kami:
1. Kami memiliki Support
Sistem, menunjang
kemudahan reseller
dalam memasarkan dan
menjual produk
2. Dikelola secara
professional, update
desain rutin untuk
menunjang penjualan
reseller.3. Price
Protection, Anda menjual
kaos dengan harga di
bawah harga display yang
tercantum dalam website
resmi kami, sehingga
menjadi nilai plus dan
ketertarikan agar buyer
membeli ke anda.

25.

Yuli
Trisnawati

https://www.facebook.com/khadeej
aonlineshop

A. KERUDUNG 1.
Saqina/Ateena Hijab 2.
Nuhijab 3. Faira 4. Zoya 5.
Mardha 6. Rabbani 7.
Elzatta
B. GAMIS 1. Najya 2. Actual
Basic 3. Manet 4. Clover
Clothing 5. Zenitha
C. MUKENA 1. Mukena
Dewasa Tatuis 2. Mukena
Dewasa Faira 3. Abaya
Nuhijab 4. Mukena Anak
D. AL-QUR’AN
E. BAJU RENANG
MUSLIMAH
F. HANDUK KIMONO, DLL

Wanita Muslim
usia 17-50 tahun
(Seluruh
Indonesia)

Penawaran Diskon Utk
Reseller : Diskon 15% untuk
pembelian minimal Rp
1.500.000,- (Boleh campur
produk/merk)
Diskon khusus s.d 35%
(hanya untuk 1 jenis
brand/merk)- Kami
memberikan layanan GRATIS
ONGKOS KIRIM
JABODETABEK/SUBSIDI
ONGKOS KIRIM MAX. Rp
10.000,- LUAR
JABODETABEK*. (*Syarat
dan Ketentuan Berlaku)

Untuk informasi lebih
lanjut silahkan hubungi
kami melalui
SMS/WhatsApp di 08568732-349

26.

Kusuma
Widjaja

http://jerseybola2014.com

Jersey Baju Bola Eceran &
Grosir

penggemar atau
para fans bola,
khususnya yang
maniak dengan
atribut suatu club
atau negara
sepakbola
terkemuka,
seperti
Mancherster
United, Real
Madrid,
Barcelona, dll

Harga tercantum adalah
harga eceran, namun untuk
reseller baju bola kami
berikan potongan harga
mulai dari disc 10 Ribu untuk
belanja minimal 2pcs

Kami akan diberikan
bonus spesial video sexy
dancing untuk pembelian
grosir, sebagai hadiah
untuk membantu
promosi reselling anda

19

27.

Kusuma
Widjaja

http://bajumuslim2012.com

Model Baju Muslim
Terbaru

Penggemar style
baju muslim di
Indonesia

Harga reseller mendapat disc
15 Ribu dengan
mendaftarkan diri dahulu &
belanja 6pcs sekaligus, dan
akan selalu mendapatkan
harga reseller (disc 15 Ribu)
bila terdapat pembelanjaan
minimum 6pcs tiap
bulannya.
Rabat 15 Ribu dihitung di
tiap akhir bulan

28.

Kiki P Sari

www.GrosirAksesorisJilbab.net
dan
https://www.facebook.com/GrosirA
ksesorisJilbab

Aksesoris jilbab seperti
bros jilbab dan korsase
jilbab, headband jilbab,
kalung hijaber, dalaman
jilbab, jarum pentul, peniti
jilbab

Wanita berjilbab
dan hijaber.

Diskon 10% minimal order 3
pcs per item produk
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29.

Noferiyatno

www.KiosBajuMuslimah.com

Busana muslim anak
remaja dewasa
seperti nibras, nafiah,
najya, ukhti & sikclothing

Seluruh
nusantara, anak –
dewasa

Diskon untuk order 1 sampai
4 ptg pertama 10 % ( bisa
akumulasi ), selanjutnya disc
20% tanpa minimal order (
kec sikcloth 15% ).
Jadi jika ad order 1 ptg 4x
order, anda mendapatkan
10%. Selanjutnya meski
Cuma 1 ptg akan lgs dapat
20%. Order setelah 25pcs
akumulasi mendapat disc 23
% & bagi yg order lgs min 20
ptg, disc 30%.
Pendaftaran agen/ reseller
gratis + dapat katalog gratis (
kec ukhti 10rb/katlg buku ) +
banner + webstore u pajang
produk

30.

Iwan
Gunawan

http://www.GreentechSoccerShop.w Kaos Distro dan Baju Polo
eb.id dan
bertema Sepakbola
http://facebook.com/kaosgreentech
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Remaja sampai
Dewasa, Laki-laki
dan perempuan,
Hobby
sepakbola/futsal
fans klub-klub
sepakbola

Penawaran diskon
reseler/dropship: Rp
10.000,- Sewaktu-waktu ada
diskon free ongkir untuk
wilayah Jawa dan Bali untuk
pembelian minimal 4 baju
atau kelipatannya, dan
diskon 50% ongkir untuk
wilayah di luar Jawa dan Bali
untuk pembelian minimal 4
baju atau kelipatannya.

Info lebih lanjut hubungi
kami di nomor telepon:
0856 4041 8296

31.

Cinthia
Andryani

https://www.facebook.com/theoran
geos

Baju anak branded

Ibu – ibu berumur
krg lebih 25tahun
ke atas yang
memiliki anak
kecil

Min pembelian 5 pcs
mendapat diskon Rp.5.000 /
item

32.

Halim

www.grosirfashionmuslim.com

Janeeta kids dan Biyya
Kami adalah tempat buat
yang tepat buat anda
Untuk mencari :
1. Grosir Baju Fashion
Muslim Murah Di Bandung
2. Jual Gamis Kaos
3. Grosir Baju Muslim
Murah di Bandung
.

Anak-anak dan
dewasa muslimah

Kepada anda yang akan
memulai berbisnis, kami
sediakan paket Reseller
Grosir Eceran Baju dan
fashion Muslim
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Penawaran Diskon Utk
reseler/dropship: 10%

Kami juga menjual baju
anak branded replika
import, harga yang
ditawarkan terjangkau
dgn model baju yang
tidak pasaran

Semua Produk yang kami
sediakan adalah Produk
yang kami Produksi
Sendiri, yang tentunya
akan membuat harga dan
kualitas produk yang kami
sediakan murah dan
berkualitas

33.

Leonard
R.Setjabudi
arta

www.belanjabajukorea.com

Baju korea

Wanita berumur
18-45 tahun

Penawaran Diskon Utk
reseler/dropship: 25% dari
harga tertera di website.
Untuk informasi lengkap di
link:
http://www.belanjabajukore
a.com/grosir-baju-koreadistributor-baju-korea
Kami juga memberikan
program diskon 10% all item
untuk customer yg sudah
menjadi fans kami di
facebook (melalui link
http://www.belanjabajukore
a.com/facebook dan
melakukan pembelian 4pcs
baju korea.
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Untuk informasi lebih
lanjut anda dapat
menghubungi kami via:
SMS/Whatsapp:
081223811989
PIN BBM: 3286222A
email:
sales@belanjabajukorea.c
om

34.

Ali
Munazar

www.blackdistro.com

Fashion, kaos distro, semua
produk fashion yang
berwarna hitam. Produk
berkualitas dan bukan KW.

Semua penyuka
produk fashion
yang berwarna
hitam, anak
muda, ABG.

Untuk produk awal yang
kami tawarkan adalah tshirt warna hitam dan
untuk produk lainnya yang
berwarna hitam/gelap
akan dilaunching secara
bertahap

35.

Sindra Sari

www.suppliermukena.com

Mukena bali, gamis jersey,
hijab dan busana muslim
lainnya
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Kami memberikan
kemudahan bagi Anda yang
ingin berbelanja atapun yang
ingin menjadi reseler.
Hanya dengan membeli
produk dari toko online
kami, Anda sudah otomatis
menjadi reseler kami. Tidak
ada minimal order.
Diskon 20% dari harga
website untuk semua produk
tanpa minimal order. Beli 1
tetap dapat diskon 20%.

Wanita usia 20-35
th

Anda dapat menentukan
harga jual sendiri,
menyesuaikan potensi
daerah dan margin
keuntungan yang ingin anda
dapatkan.
Discount mulai 10% untuk
reselller/dropship

Beli 1 pun tetap kami
layani. Ini sangat
memudahkan bagi Anda
yang ingin membuka
bisnis dari nol.
Katalog tinggal di print
dari website kami. Anda
bisa langsung berjualan
melalui BB, FB, twitter dll.
Dan produk kami
kirimkan atas nama Anda.
Manfaatkan peluang ini!

Kami juga menerima
pesanan partai besar
baju2 dan souvenir khas
bali. Telp 08175744344 /
pin bb2A41DA7E/
whattsap dan line
089628222454

36.

Alma M
Octorina

www.pusathijabmodern.com
dan
www.facebook.com/PusatHijabMod
ernDotCom

Aneka produk muslim
branded dari Jilbab,
Aksesoris Jilbab, Busana
Muslim modern yang
berkualitas dan terbaru
dengan harga terjangkau

Mayoritas
muslimah remaja
dan wanita muda
(13th s/d 35th)
dan minoritas
wanita dewasa
(35th s/d 65th)
serta muslim laki,
seperti couple
suami istri &
keluarga (selama
persediaan msh
ada).

Syarat Reseller Yang men
dpt fasilitas diskon /
potongan harga)
Cara A
- Pembelian awal 4 jilbab / 2
baju sekaligus –langsung
mendapat harga reseller
(dapat dikirim ke beberapa
alamat) dlm 1 waktu

Anda dapat menaikan
sendiri harga dari kami

Cara B
- Membayar uang
pendaftaran 50 rb tanpa
katalog dan sample atau

Bagi reseller yang
mendapat diskon / pot.
Harga tetap dapat
menaikan harga sendiri.

- Membayar uang
pendaftaran 100rb dengan
mendapatkan katalog dan
sample product free ongkir

Informasi lebih lanjut
silahkan hubungi kami di

2. Membeli produk scr rutin,
min 1 bln 1x, jika dlm 2bln
berturut turut tidak ada
pembelian maka kembali ke
harga cutomer (tidak
mendapatkan diskon / pot.
Harga)
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Jika tidak ada minimal
order pertama atau biaya
pendaftaran di atas, tetap
bisa reseller dan
mendapatkan fasilitas
dropship namun tidak
mendapat diskon di atas.

SMS / WhatsApp : 081326212-750 / PIN BB
25B6D7FA

37.

Susanti

http://santycollection.toko-baju.com
dan
http://www.facebook.com/santy.adz
rian?ref=tn_tnmn

Menjual berbagai macam
pakaian fashion atasan ,
maxy dress, blouse,
cardigan. Barang – barang
high quality forever 8,
luvmolly sugar kleren,
khloes room dll

Untuk remaja dan
dewasa

Penawaran diskon untuk
reseler/dropship : pembelian
1pcs diskon 5000/pcs
Pembelian 5pcs gratis ongkir
(se-Jabodetabek, Jabar,
Jateng)

Sebelum melakukan
pemesanan : tanyakan
dulu stock baju yang akan
di pesan melalui sms ke
085320073300atau invite
pin:27eff518
format pemesanan :
kodebaju#warna#jumlah#
namapemesan#alamat
lengkap
note: harga belum
termasuk ongkos kirim

38.

Fanny
Permatasar
i

www.eclaireshop.com

Baju Fashion Wanita

39.

Sunardi

www.mukenalucu.wordpress.com

40.

Ibnu
Masngud

www.jaketbolaku.com

Mukena anak, sajadah
anak, sarung anak dengan
gambar karakter
Jaket bola dan hoodie
sweater bola
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Kalangan muda
dari menengah ke
bawah-menengah
ke atas
Anak-anak usia 4
tahun sampai
Usia 13 tahun
Para pecinta
sepakbola

Semakin banyak reseller
membeli, semakin banyak
potongan yang diberikan
Penawaran diskon:
Rp.10.000,-/pcs
Penawaran diskon
reseler/dropship: harga
dipotong 10.000 untuk
semua item dari harga
website

2. TAS, SANDAL DAN SEPATU
No
1.

2.

3.

Nama Owner
Sunardi

Pauline
[fascino]

Agus Budi
Laksana

Nama Situs
www.tasmodis.com

www.fascinobutik.com

www.sepatucibaduyut.web.id

Produk
Tas modis

Target Market
Mahasiswa, Ibu rumah tangga,
pria/ wanita karir, pendaki
gunung, traveller.

Tas, Organizer, Accesories
Import high quality

Sepatu, Tas dan Fashion,

Untuk Wanita, remaja
maupun dewasa. Backpack yg
kami jual dapat unisex
Semua Usia, Pria Dan Wanita

Penawaran Diskon
Untuk tas pesta atau tas wanita Resellerfee s/d
15%.
Untuk tas ransel/ punggung Resellerfee 5%
(belanja pertama kali min 3 pcs langsung dapat
harga reseller) selanjutnya boleh 1 pcs. Bisa
Dropship. Untuk dropship jika diperlukan photo
produk (tanpa water mark) bisa diminta
Penawaran discount up to Rp. 40.000,- /tas
Info detil kunjungi
http://www.fascinobutik.com/reseller.php
Diskon 20%-25% Setelah Belanja 5pcs/Langsung
5pcs.
Gratis Ongkos Kirim Untuk Wilayah Bandung Dan
JABODETABEK

4.

Mashuri
Rachmad

www.kiosgabag.com

Kalangan Ibu-ibu yang
memiliki balita di Jabodetabek
maupun non Jabodetabek bisa
juga siapapun yg ingin menjadi
agen kami di daerah masingmasing

Menjual Cooler Bag
merek Gabag (tas
pendingin maupun
penghangat ASI)
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Penawaran Diskon 10 sampai 30 %

5.

Am Hendar

www.fasahaya.com atau
www.grosirsepatubogor.com

Produk Yang di Jual
tentang Sepatu Wanita
(sepatu
flat/balet/balerina)

Seluruh wilayah
Indonesia/Malaysia/Filipina/Si
ngapore/Brunei Darussalam/
Semua negara di Asean.

Untuk produk yang di jual di
www.grosirsepatubogor.com sudah harga
resseler
Untuk produk yang di jual di www.fasahaya.com
diskon 25%
Semua pemesanan PO (pre Order)

6.

Muhamad
Miftakhul
Fauzi

www.tokosepatujersey.com

Produk Sepatu-sepatu
modis dan gaya

Target Market adalah wilayah
pulau Jawa dan Luar Jawa
seperti Lombok, Bali, Irian
Jaya.
Dengan pangsa pasar
Pria/Wanita umur 15-28 tahun
seperti mahasiswa/i, anak
sekolah SMP dan SMA

7.

Aditya

www.grosirsepatuimport.com

Produk Sepatu Import,
meliputi merk NIKE,
Adidas, Reebok, Kickers,
Lacoste, dll

Penggemar sepatu import

Bagi yang berminat jadi reseller dapat potongan
10 ribu per item.
Dicari reseller yang serius terutama kota-kota
besar diluar pulau jawa.
Perputaran barang sangat cepat, jadi tanyakan
dahulu ketersediaan barang. Bagi reseller
informasi barang akan di update setiap hari
Produk Made in Vietnam, dengan harga diskon 50
%. Beragam model untuk cowok maupun cewek.
Terbuka luas buat Reseller. Ada potongan khusus
buat Reseller. Juga menerima layanan Dropship.
Produk selalu update dan silahkan di copas untuk
disimpan di BB sehingga mudah ditawarkan ke
calon pembeli.

8.

Syaiful
Rachman

www.TheTHUMBIndonesia.com

Sandal Kelom Geulis

Wanita, remaja dan ibu-ibu
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Penawaran Diskon Utk reseler/dropship: 20-30%
dari harga konsumen

9.

10.

FAUZIAH

www.grosirtasbrandedmurah.net

Berna Virmuda www.SepatuAntiHujan.com

Tas impor

Wanita

Jas Hujan untuk Sepatu
alias cover/pelindung
sepatu bagi mereka yang
mengendarai motor
untuk pergi ke kantor /
kampus / sekolah saat
hujan.

Ada lebih dari 60 juta pemakai
sepeda motor di Indonesia.
Target market adalah mereka
yang mengendarai motor
untuk pergi ke kantor /
kampus / sekolah saat hujan.
Juga ada varian bagi
komunitas biker.
Bisnis bisa di lakukan melalui
offline maupun online, produk
laris manis karena produk
inovasi baru yang masih
sangat jarang.
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Bagi yang berminat menjadi dropshipper ada
potongan khusus minimal Rp 10.000,- per item
Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor
kontak 0813 1730 7128 . 0878 8047 3281
Reseller / Dropship / Agen : Diskon dari 10%
hingga 30 %. Tergantung quantity order dan
varian, semakin banyak order diskon semakin
besar.
Design brosur dan katalog dapat kami kirimkan /
email. Cocok untuk apapun toko anda atau di jual
ke teman kantor.
Hubungi : 0815 799 8423 / (0274) 659 6561 - Pin
BB: 25A2EC01

3. AKSESORIS
No
1.

2.

Nama Owner
Angela Lim

Ervita Sari (vita)

Nama Situs
www.blezinksoftlens.com

www.rumahbocah.com

Produk
Softlens import Korea dan
Jepang

Custom produk (kaos Owner,
tas Owner, bantal Owner,
handuk Owner, stiker Owner)
baju anak branded.

Target Market
All gender usia 17-35
tahun

Anak-anak, orang tua
yg telah memiliki anak,

Penawaran Diskon
Minimum pembelian awal 3 item langsung dapat
harga reseller, potongan reseller berkisar 15 25rb/item
Kami adalah supplier softlens korea terlengkap di
indonesia, product yang dijual telah diuji
originalitasnya dan merupakan BEST BRAND di
negara asalnya
10% – 20% variatif tergantung produk.
Kami adah produsen tangan pertama untuk
produk handmade, tidak ada penipuan, kami
telah membuat produk handmade lebih dari 3
thn.
Syarat menjadi reseller adalah cukup membeli 1
katalog kami seharga 25.000 kemudian order
pertama 6pcs (boleh campur produk) langsung
dapat harga reseller, selanjutnya tidak ada
minimal pembelian

3.

Denny Riandy

www.gabewig.blogspot.com

Jual wig(rambut palsu),
hairclip, sanggul, dan pernakpernik rambut lainnya
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Remaja putri sampai
wanita dewasa yang
ingin berpenampilan
menarik dan tampil
beda.

Penawaran diskon reseller/dropship dari 10% s.d
15% tergantung produk

4.

Jamal Khabib, S

http://www.asromareliefstore.com

Relief logo klub sepak bola AS
ROMA ITALIA dan
komunitasnya [FansClub],
Spesifikasi :
bahan baku dari kayu trembesi
solid, MEH wood, bukan MDF
[alternatif lain: kayu mahoni
solid dan jati solid, tergantung
permintaan].

Soccer maniac/GIBOL,
Fans Club/penggila
klub bola eropa,
penghobi/kolektor
karya seni relief

Penawaran diskon sampai dengan 10 – 15%
untuk reseller/dropsip.

Seluruh Indonesia

Diskon/potongan buat reseller/dropsip mulai dari
10%
Juga menerima pesanan asesoris/clothing
terutama berbahan dasar karet/plastik

Cek juga https://www.facebook.com/habib.jamal.900

b. 100% hand made, 100%
Relief, bukan hasil ukiran
mesin [pantograph]
c. kami juga menerima
pesanan/order patung
[statue] dari kayu dengan
desain, ukuran, finishing
warna/colouring khusus sesuai
pesanan.
d. untuk pesanan dg
gambar/desain logo klub
khusus [selain yang ada di
shopping cart] mininal order
10 pcs/ units.
5.

Selamet Tri
Cahyadi

www.grosir-boneka-murah.com

Berbagai jenis boneka:
karakter, bantal guling, bantal
bola, dll
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6.

Oesep
Kurniadi/Kango
ez

www.mainansulap.com

7.

Dzaky Alfajr

http://yukipaperhouse.blogspot.com

8.

Dedi

www.grosirkacamatamurah.com

Paket2 mainan sulap berupa
alat sulap/gimmick beserta
buku/panduan, ada 5 paket
yaitu sulap angka, sulap
mental, sulap ESP, sulap kartu
dan sulap uang
Menjual dan menerima order
Paper Quilling dalam bentuk
pajangan, ganci, magnet, atau
bros. Sangat unik dan jarang.
Bahan water resistant dan
doff.

Magic hobiist, anak2
yg suka sulap, dan
orang tua yg mengerti
arti penting sulap
untuk mainan kreatif
anaknya
Utk segala usia (krn
desain bisa
disesuaikan dengan
umur).

Kacamata

Seluruh usia baik pria
dan wanita

Diskon reseller 20% dg minimal pebelian 1 lusin
/paket (ada 5 paket)

Dropship : 10% dari harga normal, tetapi
dropshipper bisa menjual dengan harga sesuka
mereka
Nb. Proses pengerjaan tergantung jumlah dan
kesulitan pembuatan.
Anda bisa menjual produk-produk kami melalui
social network,blog, web, facebook, blackBerry
dll. Tidak ada minimal pembelian, harga akan
kami potong 30.000 per item.
2. Harga dapat di markup sesuai keinginan
dropshipper, karena harga yang dicantumkan
disini masih dibawah harga pasaran
3. Apabila ada calon pembeli berminat terhadap
produk anda segera lakukan cek stok kepada staff
kami melalui : PIN BB : 31579F35/ SMS :
08881111005
4. Apabila kami sudah mengkonfirmasi barang
yang anda minta tersedia, disarankan untuk
segera memproses order tersebut ke pelanggan
anda.
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5. Setelah transfer kami terima barang akan kami
kirim ke pelanggan anda, dan pengirimnya atas
nama anda dan No Resi Pengiriman Akan
Diberitahukan Segara Setiap Pengiriman
Dilakukan
Keuntungan menjadi grosirkacamatamurah.com:
1. Tidak butuh modal sama sekali
2. Bisa markup harga sendiri
3. Tidak membutuhkan kantor dan persediaan
barang
4. Tidak perlu bersusah payah packing barang dan
mengirim barang
5. Sangat mudah dijalankan dan tidak tergantung
waktu dan lokasi
6. Dari pengalaman sebelumnya, dropshipper
kami dapat menikmati penghasilan rata-rata di
atas Rp. 2.000.000,- per bulan.
Pendaftaran menjadi Dropship :
Kirimkan SMS dengan format:
Nama: Alamat:No.HP:Pin BB Email (aktif):
Kirim SMS ke 08881111005 pin BB 31579f35
Pemesanan Order :
Untuk mempermudah / mempercepat proses,
format pemesanan order adalah sebagai berikut:
Nama Pemesan – Alamat Pemesan + No HP –
Model Kacamata yang Dipesan – Nama Pengirim
(DROPSHIP) + No. HP – Nama Online Shop (kalau
ada)
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9.

M. Sodikin

www.mainanedukatifmurah.com

Mainan edukatif untuk anak

Orang tua yang
mempunyai anak di
seluruh Indonesia

Kami menawarkan diskon untuk reseller 20 %
Minimal pembelajaan Rp. 100.000,- sudah bisa
menjadi reseller kami, barang di kirim dari Bekasi

10.

Noferiyatno

www.KiosPintar.com

Menjual beberapa produk sbg
peluang usaha/ keagenan :
> alat bantu belajar MAGIC
DISC & SMART DISC
> busana muslim anak,
dewasa & sarimbit : nibras,
najya, nafiah, ukhti &
sikclothing
> herbal : probiotik bioterra,
crystal x, curcuval dp
> coklat ceria

Anak – dewasa, semua
profesi : anak sekolah,
karyawan, ibu rumah
tangga dll

Sesuai dengan produknya.
Minimal 10% hingga 100% ( herbal min 10%, alat
bantu belajar min 50%, busana muslim min 10%
ecer, coklat ceria min 10 % )

Aksesoris komputer

Profesional,
mahasiswa, pelajar

11.

Johnny

www.articacomputer.com

Keterangan produk & diskon bs berkunjung
langsung ke OS kami.
Info lanjut : 0856 4041 8296

Potongan langsung 1-10% dari harga jual, reward
cashback 5% (jika mencapai omset minimal)
Jika Anda tertarik menjadi dropsiper kami, maka
kami membutuhkan data2 dari dropshipper, yaitu
a. Nama Dropshipper (akan dicantumkan untuk
setiap penjualan oleh RD)
b. Nama Pemilik
c. Alamat
d. No HP
e. PIN BB (untuk mendapatkan info untuk produk
terbaru)
f. Data2 lainnya (whatsapp, wechat, dll)
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12.

13.

Norman
Rizkyono

Sukiyanto

www.pusatcatur.com

www.nickbabyshop.com

Menjual berbagai peralatan
catur lengkap :
a. Papan catur
b. Buah / biji catur
c. Jam catur
d. Buku catur
e. Tas catur
f. Catur magnet
g. Catur kayu

Untuk dewasa, anak,
semua yang suka
permainan catur

Mainan anak, kebutuhan bayi,
buku kain edukatif, dll

Ibu-ibu
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Penawaran Diskon Utk reseler/dropship sebesar
10-20%.
Silahkan berkunjung ke website kami, atau kalau
ingin berjualan catur seperti saya silahkan,
keuntungan tak terbatas.

Penawaran Diskon/potongan jk ada yang tertarik
menjadi reseller/ Dropsip sekitar 10-30%,
tergantung jenis produknya.

14.

Henny Budiasih
Widjaja

www.HensGrosir.com

AKSESORIS IMPORT WANITA
(MODEL KOREA), seperti :
- Kalung Fashion
- Gelang Fashion
- Anting Fashion
- Cincin Fashion
- Aksesoris Rambut (bando,
ikat rambut dan jepit rambut)
- Topi Fashion
- Tas Fashion
- Ikat Pinggang
- Kaca Mata
- Aksesoris HP dan Statonery
- Stocking / Legging Fashion
- dan masih banyak lagi

- Remaja sampai
dewasa muda
(SD, SMP, SMA,
Mahasiswi, Pekerja
Kantoran, Ibu Rumah
Tangga)
- Pemilik butik / toko
fashion / toko
aksesoris

Penawaran diskon :
- Kami menjual aksesoris secara grosir dengan
min.belanja 300rb boleh campur produk apa saja
(harga grosir sudah tertera di website)
- Kami akan memberikan :
* Disc 3% min.belanja 500rb
* Disc 5% min.belanja 1jt
* Disc 8% min.belanja 2jt
* Disc 10% min.belanja 3jt.
* Disc untuk pembelian diatas 5jt dan 10jt
silahkan hubungi kami via email :
info@hensgrosir.com
- Gambar, detail produk dan harga grosir yang
kami tawarkan dapat anda lihat di website kami :
www.HensGrosir.com
- Menerima dropship
- Jika pembelian dibawah 300rb maka harga
produk ditambah 5rb/pcs.
- Info lebih lengkap silahkan hubungi kami via :
* SMS / Telp : 08567877926
* BBM : 2AC732CC
* Email : info@hensgrosir.com
* FP : www.facebook.com/HensJewelry
* Workshop : Jln. Kemanggisan Utama Raya
No.8A, Palmerah, Jakarta Barat.
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4. PERTANIAN
No
1.

Nama Owner
Diah Meilina
Mayangsari

Nama Situs
http://grosirpupukjimmyhantu.blogspot.com

Produk
Pupuk hantu (hormon
tanaman unggul)

Target Market
Seluruh warga
indonesia yang
memerlukan pupuk,
baik petani, kios
pupuk, koperasi
pertanian, ataupun
bagi yang ingin
menggunakan untuk
tanaman di rumahnya

Penawaran Diskon
Keuntungan 30%-40%
Pupuk hantu sudah terbukti meningkatkan
kualitas dan kuantitas/jumlah dari hasil
pertanian, oyong terpanjang di dunia, ubi seberat
5 kg, durian menjadi besar, semua dengan pupuk
hantu.
Jadi, banyak yang sudah percaya menggunakan
pupuk hantu.
Menjadi reseller pupuk hantu? Kenapa tidak?
Hubungi pin BB: 238291DB atau 085 614 733 71
untuk informasi selengkapnya.

5. BENIH TANAHAM
No
1.

Nama Owner
Tyas Dwi
Saputro, SP.MP

Nama Situs
http://pelangiflora.com

Produk
Berbagai benih tanaman Ownern
import maupun lokal untuk home
gardening

37

Target Market
Penyuka taOwnern,
tidak terbatas usia

Penawaran Diskon
Penawaran diskon dari 5% sampai 10%+10%

6. MUSIK
No
1.

Nama Owner
Peter

Nama Situs
www.gvmusik.com

Produk
Semua alat musik dan aksesorisnya,
mulai dr instrument, sound system,
recording, dll.
Kami menjual hampir semua brandbrand terkenal di dunia musik.

Target Market
Demografi seluruh
indonesia dan target
market dari kecil
sampai dewasa,
karena musik tidak
mengenal usia

Penawaran Diskon
Kami bisa memberikan diskon 5-10% tergantung
besarnya harga barang.
Kami yakin dapat membantu para reseller
menambah income mereka, karena pasar musik
sendiri di indonesia sangat besar..dan kami
termasuk 3 pemain besar di dunia online musik

7. ALAT LUKIS
No
1.

Nama
Owner
Kusuma
Widjaja

Nama Situs

Produk

http://www.tokoalatlukis.com

Segala macam alat
lukis Eceran &
Grosir

Target Market

Penawaran Diskon

Penggemar seni lukis di
Harga sudah merupakan harga reseller/dropship. Harap kontak
seluruh Indonesia & anak- kami terlebih dahulu untuk masalah harga dikarenakan variananak sekolahan
nya sangat-sangat banyak
- Tidak banyak persaingan offline di bidang ini & memiliki efek
repeat order besar; bidang ini cocok bagi para reseller yang
mampu masuk ke sekolah-sekolah TK-SD-SMP-SMA karena
sangat dibutuhkan oleh murid-murid sekolah dalam mata
pelajaran seni, seperti cat lukis, kuas, buku gambar, canting batik.
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8. MINUMAN
No
1.

Nama Owner
SARI

Nama Situs
www.kopibalib36.com
www.grosirkopiluwak.com

Produk
Kopi luwak

Target Market
Penggemar Kopi di seluruh
Indonesia

Penawaran Diskon
Kami menjual kopi kintamani, seperti Kopi arabika organik,
kopi luwak liar organik, kopi luwak kandang, dll. Kami
mempunyai. Kebun kopi sendiri, mempunyai pabrik kopi
sendiri, dan kami juga mensuplay kopi ke restoran, kafe,
hotel, agrowisata, dll.
Kami juga sudah melakukan ekspor kopi diantara ke
Jepang, Australi, Korea, belanda..
Untuk berwisata Kopi dan melihat Luwak secara langsung,
kami jg sudah memiliki Agrowisata untuk tempat rekreasi,
meating, workshop, dll.. Dengan luas area 2 Hektar, di
daerah Kintamani, Bali yg sangat sejuk.
Info diskon menjadi reseller/dropship, hubungi saya di Hp :
081805484950 – Pin : 2A25D586 atau 2277B565
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9. TOOLS DAN PERALATAN RUMAH TANGGA
No
1.

Nama
Owner
Mubarok
Abie

Nama Situs
www.jualbarangunik.net

Produk
Jual barang unik secara retail maupun utk
reseller dengan harga bersaing dan
terjangkau.
Macam-macam barang yang dijual seperti :
Dompet Kartu Kredit Aluminium, Gembok
Alarm Anti Maling, Kalkulator Radio, Senter
Pompa Tanpa Baterai, Alarm Pintu Rumah
Anti Maling, Bel Pintu Wireless Tanpa Kabel,
Senter Police Swat, Obeng 8 in 1 Senter Led,
Fitting Lampu Led Emergency, Gantungan
Kunci Siul, Kunci Kulkas dan Pengaman Serba
Guna, AC Mini Genggam, Mini Hand Sealer,
Alat Pijat Kaki, Alat Pijat Mata, Alat Bantu
Jalan Bayi, Kacamata Terapi Pinhole Glasses,
Tasbih Digital, Sajadah Polyester Kompas,
Alarm Motor, dll
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Target Market

Penawaran Diskon

Semua umur dari 20 th
ke atas, pria dan wanita

Untuk reseller/dropsip akan mendapatkan
diskon/potongan 5 – 15 % tergantung jenis
barang.
Untuk info lebih lanjut, hubungi :
Call
: 0812 995 14 38
SMS/Whatapp : 0878 880 662 57
Pin BB
: 266508FB

2.

Ridwan
Setiawan

www.rajakarpet.com
dan www.gordynmart.com

Karpet dan gorden dengan kualitas terbaik
dan harga terjangkau

Ibu-ibu rumah tangga

Untuk reseller/dropship kami memberikan
potongan harga sebesar 10 persen dan bisa
negosiasi.
Free ongkir jika banyak pesanan nya dalam
quantity yg masih terlogika.

3.

Yessica
Vidyasari

www.osmart.wordpress.com

Menjual Mesin Pengering Helm, Mesin
Pengering Pakaian, dan Stick Lamp (tongkat
untuk lepas dan pasang lampu)

Calon dan pengusaha
laundry, keperluan
rumah tangga, pemilik
apartment, hotel, salon
& spa, rumah sakit,dll

Berjualan-lah karpet Bulu, di pasaran
produk yang sama bs dijual dengan harga
2-3 kali lipat dari harga produk kami.
Penawaran diskon bagi reseller/dropship
mulai 10-15%, harga grosir tergantung
jumlah pemesanan.
Kelebihannya cocok bagi yang
membutuhkan pengeringan cepat, tidak
makan banyak tempat, kapasitas besar,
dan tidak tergantung musim (hujan pun
tetap bisa mengeringkan) dengan harga
yang relatif terjangkau, daya listrik yg kecil.
Juga melayani pembuatan custom mesin
pengering (berdasar kebutuhan contoh:
pengering kertas, pengering makanan bayi,
pengering kayu,dll) Info: 087877116669
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4.

Suyadi

http://www.bioenergipendant.com

Multi Energy. Seperti Kalung Energy
Quantum pendant, Termos alkaline Energy
Flask, Anti Radiasi HP/BB,
Gelang/Kalung/accesories, Genset elektronik
Tanpa BBM/ a/ SUARA 500W/ 1000W, ,
Penghemat sekaligus Penguat Daya Listrik
PLN/Listrik Pintar, Rokok Elektrik (eCigarette) , Lampu Joss Tanpa BBM,
PLTS/Tenaga Matahari,lampu PLTS –Alarm
Motor, -Anti petir TV , Alat Detok Detok Ion
Rendam kaki dan sebagainya
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Pria, wanita, Unisex

Melayani Grosir Eceran, partai dengan
harga + order tertentu, juga dropship,
reseller. Lebih lanjut silakan menghubungi
saya. Saya siap Support dan suplai ke
seluruh Indonesia .
Daftar Kontak :
No Hp : 0812 83 73564, Ph 021-80871533,
Fax : 021-80871533
BB : 2A0BA51A
Email : admin@bioenergipendant.com,
bioenergipendant@yahoo.co.id
Twiter : @csyaddie
Fan Page : Multi Eenergy teraphy scalar
Quantum Pendant dll
Facebook : Bio Eenergi Pendant Yaddie
Alamat : Jln AMD XII/52 RT 004/02 Kel.
Makasar Jakarta 13570

10. KECANTIKAN
No
1.

Nama
Owner
Nita

Nama Situs
www.sahabatkecantikan.com

Produk

Target Market

Kami menjual berbagai
macam kebutuhan
wanita, mulai dr cream
dan serum wajah,
pemutih/supplement
pemutih tubuh,
sabun/cream/suppleme
nt pembesar payudara,
pelangsing tubuh, dll.
DIJAMIN semua produk
dijual KUALITAS NO. 1
dengan HARGA RELATIF
MURAH ^^

Para wanita hampir semua
usia.

Penawaran Diskon
Untuk reseller/dropship biasanya diberikan
potongan Rp 10.000 – Rp 50.000/item bahkan
bisa lebih tergantung produknya.
Dan ada potongan lagi jika membeli secara
lusinan bahkan lebih. Bisnis saya ini sangat
menjanjikan, jika di seriusin bisa dapat min. 2
juta – tidak terbatas/bulan.
Utk Reseller/Dropship akan mendapatkan
potongan harga / diskon dengan harga
bersaing walaupun hanya membeli 1 macam
produk.
*Akan mendapatkan SPECIAL PRICE jika
membeli dengan harga grosir.
*Cocok bagi Anda yang menginginkan uang
tambahan, jika dijalankan dengan serius maka
akan mendapatkan minimal Rp 5.000.000 Tidak Terbatas
*Cocok untuk ibu rumah tangga, anak sekolah,
Mahasiswa, pegawai kantoran hingga
Pensiunan-pun BISA. Silahkan hubungi Saya di
nomor 0877 188 288 55 (Nita) - PIN BB
2A4DA037
- Melayani Dengan Hati –
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2.

3.

Kusuma
Widjaja

Jeffry
Sadek

http://usahamodalkeciluntungbesar.com

www.mysalonandbarber.com

Grosir Produk
Kecantikan & Grosir
Kosmetik

Peralatan salon,
Peralatan Barbershop
(Pangkas
Rambut/Cukur), Bahanbahan Salon &
Kosmetika.

Sasaran market adalah para
konsumen yg concern
terhadap masalah kecantikan
& perawatan tubuh, seperti
pemutih tubuh, pencerah
wajah, pelangsing tubuh,
pembesar payudara,
pemanjang rambut, dll

Seluruh wilayah Indonesia,
bahkan saya pernah
mendapatkan order dari orang
Indonesia yang berada di Luar
Negeri yang mau order barang
yg saya jual, berhubung di
negara dia bekerja harga
barang tsb lebih mahal
daripada di Indonesia.

Penawaran diskon utk reseler/dropship sesuai
dengan harga yang tertera karena sudah
termasuk kategori harga grosir.
Pembelian diatas 2-3 juta lebih dari 3x, akan
mendapatkan disc tambahan 5-10%. Di
website juga tercantum harga lusinan.
Sangat cocok untuk dibuat sebagai bisnis
serius karena memiliki potensi repeat order
besar karena merupakan kebutuhan “pokok”
wanita yang tidak banyak beredar di penjualan
off-line
Diskon yang saya berikan bagi rekan2 yang
tertarik untuk menjadi reseller/dropshipper
adalah sebesar 10%.
Kami sudah berjualan online dan melayani
reseller sekitar 4 tahun.
BEST SELLER produk kami adalah KURSI
BARBER/KURSI BARBERSHOP yang diimport
dari CHINA. Kami sudah mengirim produk
kami (customer kami) sudah mencapai dari
BANDA ACEH di Barat Indonesia sampai di
KUPANG NTT di Timur Indonesia.
Saat ini peminat dari PAPUA sebenarnya
banyak namun karena ONGKOS KIRIM yang
SANGAT MAHAL, makanya kebanyakan
mereka membatalkan pembelian (order).
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4.

5.

Ayu

Zuli/Lian

www.tokocantikgrosir.com

www.produkkosmetikonline.com

Produk kecantikan
wanita (cream wajah
RD, suplemen pemutih
tubuh, lotion, lulur,
serum wajah,
pelangsing, peninggi
badan, penggemuk
badan, pengencang
pydr, pemerah bibir,
make up, behel dan
produk kecantikan n
perawatan tubuh
lainnya) dan tas fashion
wanita dengan harga
mulai 65.000 kualitas ga
kalah dgn tas branded.
^^
Produk
Perawatan/Kosmetik

Wanita semua usia

Untuk reseler/dropship ada disc mulai 10.00030.000 utk pembelian satuan, utk lusinan disc
mulai 50.000 lebih tergantung dari banyak n
harga produk.
Jika ditekuni, penjualan produk kecantikan
wanita dan tas wanita ini dapat mencapai
omzet 10-30 juta perbulan dengan untung
bersih rata-rata 5 juta perbulan.
Cocok untuk mahasiswa/ibu rumah tangga
yang mencari penghasilan sampingan. Jika
berminat bisa hubungi saya, Ayu - 085 84 888
3730 / PIN BB 275188B9

Wanita dan Pria

Diskon Reseller s/d 50% atau lebih.
Kami selalu memberikan respon cepat dalam
menanggapi pertanyaan ataupun orderan,
produk aman digunakan, tidak pasaran
sehingga tidak banyak saingan.
Kami sediakan katalog untuk reseller agar bsa
ditawarkan secara offline. Kami juga akan
memberikan tips dan trik agar jualan anda
laris.
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11. SUPLEMENT KESEHATAN
No
1.

2.

Nama Owner
Suryanto

Clay Wijaya

Nama Situs
http://xamthonemangosteen.com

www.planetpasutri.com dan
www.JualanAbe.com
Fans Page Facebook:
www.facebook.com/PlanetPasutri

Produk
Obat herbal jus kulit manggis
XAMthone Plus dan produk
herbal kesehatan madu, teh.
Semua produk kami buatan
Indonesia.

Target Market
Untuk pengobatan penyakit
degeneratif, seperti :
Diabetes, Stroke, Jantung,
Kanker dan HIV. Kami
melayani pengiriman ke luar
negeri

Produk-produk kesehatan
Herbal utk Pasutri (Pasangan
Suami Istri) & Non Pasutri
(Wanita/Pria single dewasa),
dmn produk kami 100%
Herbal, Punya Ijin BPOM &
Direkomendasikan Langsung
oleh Dokter Boyke.

Pasutri & Non pasutri.
Rentang usia 20 tahun ke
atas.

Ada discout.
Penawaran ini terbuka luas untuk menjadi
member dan banyak keuntungannya.
Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi
0813.871.871.61, 29e4af8b

Contoh utk 1 produk (Tisu Double Majakani),
Jika beli satuan maka harga member =120rb &
harga jual 150rb.
Jika membeli dalam paket promo maka utk
Tisu Double Majakani=750rb/8box jadi modal
1 box sktr 94rb & harga jual ialah 150rb.

3.

Hety

www.Produkkesehatank-link.com

Produk Herbal

Wanita dan Pria 17-65 tahun

4.

Ditha

www.sejutadollar.biz

Produk Anti Aging

Untuk semua pria dan
wanita yg ingin awet muda
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Penawaran Diskon

Kontak : 0857.2181.9743 atau pin BB:
326a8b85
Penawaran diskon untuk reseller/
Dropship sebesar 10%. Penawaran Terbatas
Diskon 30% utk reseller.
Modal terjangkau, penghasilan besar, karena
permintaan pasar yang sangat tinggi. Bisnis ini
bisa dilakukan online karena konsep ecommerce/toko online dan dropshipping (tdk
perlu repot utk kirim barang) dan bisa jual
sampai ke 92 negara hanya dengan online.
Hub. Ditha 081808735482 | Pin BB. 2A99E76F.

5.

6.

Suyadi

SISWATI

http://www.jossmart.com

www.tokopasutri.com/sitikhatijah

Multi Produk ( Kesehatan,
kecantikan, pelangsing, alat
terapi, alat fitness/olahrga,
alat dapur, alat
rumahtangga, PLTS, PJU,
Genset Tanpa BBM, Lampu
Joss, Penghemat
listrik/pulsa, anti radiasi
HP/BB, Accesories, Kalung
Quantum Pendant, Alkaline
energy Flask dan
sebagainya)

Pria, wanita, Unisex
(karyawan/karyawati , ibu
rumah tangga, remaja,
dewasa bahkan anak-anak
dll )

Produk herbal solusi dahsyat
untuk pasutri ,dan wanita
dewasa. Aman dan Legal
terdaftar di DEPKES dan
BPOM RI. Direkomendasikan
oleh pakar reproduksi Boyke
Dian Nugraha

Pasangan Suami Istri, Wanita
Dewasa, Rentang Usia 20th
keatas
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Melayani Grosir Eceran, partai dengan order
tertentu, juga dropship, reseller. Lebih lanjut
silakan menghubungi saya. Saya siap
Support dan suplai ke seluruh Indonesia .
Eksis sejak 2005.
Daftar Kontak :
No Hp
: 0812 83 73564, Ph 02180871533, Fax : 021-80871533
BB
: 2A0BA51A
Email
: cs.yaddie@yahoo.co.id ,
sales@jossmart.com
Twiter
: @csyaddie
Fan Page
: Mitra Jossmart
Facebook
: Suyadi Jossmart
Alamat
: Jln AMD XII/52 RT 004/02 Kel.
Makasar Jakarta `13570
Untuk Resseler Gratis Ongkir utk pengiriman
Pulau Jawa.
Untuk Luar Jawa, hubungi Siswati dengan
nomor kontak 081327134641

Ingin tahu bagaimana cara berjualan online dan memiliki toko online sendiri seperti mereka di atas?
Ingin tahu trik supaya jualan online Anda dibanjiri dengan order?
Ingin tahu bagaimana cara berpromosi dengan prinsip low budget high impact?
Download materi tutorial berbayar di situs ini :
www.GmSusantoTutorial.com
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