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PRODUK APA SAJA YANG KAMI JUAL??
Produk yang kami jual memiliki beberapa kategori, diantaranya :
1. Vapor dan Rokok Elektrik
2. Kabel Data dan Charger
3. Headset / Earphone
4. Aksesoris Handphone
5. Alat Pencahayaan
6. Perlengkapan Rumah
7. Mainan dan Hobi
8. Powerbank
9. Memory dan Flashdisk
10. Peralatan Lain-lain
Pengen tahu lebih detail produk kami ??? bisa cek www.effendistore.com

KENAPA EFFENDI STORE ???
✓ Varian produk yang banyak ( Lebih dari 250 macam produk )
✓ Harga Termurah
✓ Tidak perlu modal besar, bahkan TANPA MODAL untuk menjadi
dropshipper / reseller kami
✓ Tidak perlu ke toko offline untuk melihat katalog produk / update produk
terbaru kami ( bisa selalu dicek pada website www.effendistore.com )
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TUTORIAL MENJADI DROPSHIPPER DAN RESELLER TOKO KAMI
Cara untuk menjadi dropshipper / reseller toko kami cukup mudah, berikut
caranya :
RESELLER :
1. Kunjungi website EFFENDI STORE untuk menentukan produk apa yang ingin anda jual
kembali

2. Pilih salah satu produk yang menurut anda memiliki potensi pasar cukup tinggi,
sebagai contoh. Disini saya memilih fish eye 3 in 1 yang saya rasa memiliki pasar cukup
bagus.
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3. Dari keterangan diatas, diketahui bahwa EFFENDI STORE menjual dengan harga 9.000
rupiah, maka saya akan memasarkan dengan harga saya sendiri yaitu sebesar 12.000.
4. Maka saya membutuhkan gambar produk tersebut untuk saya pasarkan / posting di
faecebook / instagram / WhatsApp / LINE ( bisa juga di media sosial lain yang akan
dilihat banyak orang ).
5. Untuk mendapatkan gambar produk, saya harus mengunduh / download gambar
tersebut dari website EFFENDI STORE.

6. Setelah saya promosikan ke orang-orang disekitar saya, dan ada yang tertarik untuk
membelinya, maka saya beli barang tersebut dari EFFENDI STORE, dan setiap terjual
satu buah, sudah terlihat saya untung 3.000 rupiah TANPA HARUS MENGELUARKAN
MODAL BERESIKO.
7. Apabila lokasi kita cukup jauh dengan toko offline EFFENDI STORE, dapat melakukan
pemesanan pada Toko online EFFENDI STORE pada Tokopedia / Bukalapak / Shopee
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DROPSHIPPER
Dropship dapat anda mulai dengan cara memasarkan produk anda seperti reseller,
namun untuk dropshipper ini lebih spesifik untuk order yang bersifat pengiriman.
Dropship memiliki keunggulan pemasaran yang lebih luas dibandingkan reseller.
Keuntungan lain apabila anda dropship dari EFFENDI STORE adalah biaya pengemasan
dan pengiriman ke pihak ekspedisi TANPA BIAYA TAMBAHAN / GRATIS. Kami akan
mengemaskan paket yang akan anda kirimkan dengan aman.
Dropship dari EFFENDI STORE dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya
pemesanan langsung via WhatsApp / Tokopedia / Bukalapak / Shopee.
Namun disini saya sangat sarankan untuk melakukan pemesanan dropship melalui
marketplace Bukalapak, dimana sistem pembayaran yang aman, juga akan lebih
mudah untuk kami proses. Berikut akan kami berikan panduan untuk melakukan
dropship melalui BUKALAPAK :
1. Langkah pertama yaitu anda perlu download aplikasi Bukalapak melalui Google
Play Store.

2. Setelah selesai download, silahkan buka aplikasi dan silahkan cari menu “DAFTAR”
untuk mendaftarkan diri anda.
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3. Setelah akun anda sudah terdaftar dan terverifikasi, anda langsung bisa melakukan
pencarian toko kami pada menu pencarian, pada menu pencarian, akan ada dua
pilihan, yaitu “Barang” atau “Pelapak”. Maka anda harus memilih bagian “Pelapak”
seperti yang akan ditunjukkan gambar dibawah. Pada kolom pencarian tuliskan
nama EFFENDI STORE maka akan keluar toko kami.

4. Silahkan tekan pada bagian toko kami maka anda akan diarahkan ke halaman toko
kami. Toko EFFENDI STORE mendapat predikat salah satu PELAPAK PREMIUM
TERBAIK dari ratusan ribu pelapak lain yang tersebar di Seluruh Indonesia.

5. Silahkan memilih produk yang ada di EFFENDI STORE sesuai dengan list order yang
sudah masuk pada anda.
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6. Setelah selesai memilih, maka lakukan pembayaran, dan ketika anda sudah masuk
pada bagian pembayaran, maka anda harus mengisi alamat dan isikan alamat
pengiriman sesuai dengan alamat pembeli anda. Jangan lupa untuk mengaktifkan
centan “Kirim pesanan dengan namamu sebagai pelapak”. Dan masukkan nama
anda dan tambahkan detail seperti yang tertera seperti gambar.

7. Maka orderan anda akan masuk ke kami dengan tanda khusus sebagai DROPSHIP,
dan dapat lebih kami prioritaskan. Seperti ini adalah salah satu contoh order yang
masuk ke kami melalui dropshipper toko kami
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8. Ketika kami membuka transaksi yang anda lakukan, maka kami akan mendapatkan
info pengiriman secara detail dan paket dapat segera kami kemas secara aman dan
cepat. Dan yang pasti anda TIDAK PERLU MENAMBAH BIAYA untuk pengemasan,
karena kami berikan pelayanan tersebut kepada anda SECARA GRATIS.
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KETENTUAN POTONGAN HARGA
1.
2.
3.

Pembelian akan dihitung GROSIR apabila nilai pembelian
diatas 500rb (pembelian KIT dan MOD VAPOR tidak dihitung).
Potongan yang diberikan sebesar 3% dari total harga
pembelian.
Untuk nilai total pembelian diatas 2jt akan diberikan potongan
sebesar 5%.
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