
Pengantar

Apa itu Marketing Freelance?

Program

Langkah yang Harus Anda Lakukan

Pertama

15%

Kedua

50% 100% 

Komisi 100% ?

Perkenalkan, kami adalah ‘Halakhaé’ yang bergerak dalam bidang jasa Desain 

Grafis. Berdiri sejak 2005 dengan terus mengembangkan inovasi dan kualitas 

pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Marketing adalah seorang yang ditugaskan untuk mempromosikan sebuah 

perusahaan kepada masyarakat tentang keberadaan dan pelayanan 

perusahaan tersebut. Sedangkan dalam bisnis yang kami jalankan, kami 

menggunakan sistem Marketing Freelance, tugas dan kewajibannya sama 

seperti seorang marketing, namun tidak terikat oleh jam kerja/waktu.

Seiring berkembangya, kami telah terbukti mensejahterakan Marketing 

Freelance yang telah lama ikut bergabung bersama kami, dengan program 

sederhana dan mudah dipahami.

Kami menawarkan kepada Anda untuk menjadi Marketing Freelance kami 

dengan hanya melakukan beberapa langkah mudah. Layaknya seorang 

marketing, Anda wajib mencari order untuk diberikan kepada kami.

Langkah berikut ini yang menentukan nilai komisi anda, kami harapkan Anda 

memahaminya dengan baik. Anda bisa tentukan sendiri dari 2 opsi yang kami 

berikan :

, hanya satu tugas kecil, yaitu mencari konsumen untuk diberikan 

kepada kami dengan komisi  dari total nilai order. 

, mencari konsumen serta melakukan proses transaksi dari awal order 

sampai dengan selesai. Opsi ini akan kami pandu hingga selesainya order, 

dengan komisi hingga  sampai dengan dari total nilai order.

Iya kami akan memberikan komisi sebesar 100% jika Anda memilih opsi yang 

kedua. Bagaimana menurut Anda, apakah kami terlalu berlebihan? Kami tidak 

bermaksud untuk sombong, tapi telah terbuksi bahwa Marketing Freelance 

yang memilih opsi kedua ini telah merasakan hasilnya. 

Now? Tentukan pilihan Anda dan segera hubungi kami

Product :

Alamat :

Contact Person :

E-mail : Yahoo Massenger ID : Blog :

Rekening : 

 Undangan Pernikahan, Poster, Pamflet, Brosur, Leaflet, Kalender, Kartu Nama, Sertifikat, Map, Company Profile, Desain Grafis,                  

Foto Pernikahan, Video Editing, Photo Repair, Souvenir Pernikahan, Tempat Koin, Tempat Pensil, Photo Frame, and more |  Jl. Magelang          

Km. 14,5 Sleman Yogyakarta (PC GKBI masuk 2 km - Ds. Jurugan Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta 55551 |  Aris Harnawan 

08562559026 |  de2_info@yahoo.com |  de2_info |  http://www.takusanka.wordpress.com / 

http://dedeokree.multiply.com |  Bank Negara Indonesia Cabang UGM, No. Rek. 0123942975
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