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Selamat 
Datang

Selamat bergabung dengan di keluarga besar 
Gold Star Reseller

Kami bahagia menyambut anda untuk berkembang bersama kami dan 
mewujudkan banyak mimpi anda. GOALL (Gold Star Reseller) memiliki 
visi untuk memberikan dukungan yang terbaik dan keuntungan
maksimum kepada setiap partner. Berbagai kemudahan itu akan kami 
paparkan dibawah.



Benefit
Untuk 
Anda

Anda dapat 
melakukan 

pengambilan awal 
dengan nominal yang 
kecil yaitu mulai dari 

Rp 750,000

Ringan
(Pembelian produk 

awal ringan)

Untung
(Keuntungan 

maksimal)

Anda bisa mendapatkan 
keuntungan maksimal 

karena harga jual bebas 
diatur sendiri, Gold Star 

Indonesia hanya 
memberikan 

rekomendasi harga

Bebas
(Bonus Pilih 

Sendiri)

Setiap pembelian 
produk Gold Star 
Indonesia anda 
bebas memilih 
bonus sendiri 

mulai dari produk 
hingga emas* 

Murah
(Ambil lebih banyak 

lebih murah)

Anda bisa 
mendapatkan 

harga yang lebih 
murah jika 

memesan lebih 
banyak produk

Promosi
(Media promosi 

gratis)

Anda bisa 
mendapatkan 
media promosi 
gratis seperti x 
banner bahkan 

baliho*

Mudah
(Proses Retur 

Mudah)

Anda bisa 
menukar 

produk yang 
mengalami 
kerusakan 

dengan mudah

Garansi
(Semua produk 

bergaransi)

Semua produk 
yang anda beli 

memiliki garansi 
sehingga 

pelanggan anda 
tidak perlu 

khawatir dengan 
kerusakan

Gratis
(Gratis ongkir)

Anda bisa 
mendapatkan 
gratis ongkir 

hingga 
Rp 100,000

*syarat dan ketentuan berlaku
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Cara 
Pendaftaran

Buka website 
Inbox Indonesia

Pilih  program 
GOALL

Cermati informasi 
yang ada pada 

banner

Klik Daftar Segera dan 
isi formulirnya 
dengan teliti

Tunggu konfirmasi 
dan aktivasi



Harga
Setiap produk yang anda beli akan memiliki 
rekomendasi harga jual, namun anda bebas 
mengatur harga produk dengan keuntungan
maksimal. 
Semakin banyak kuantitas produk yang anda 
order, keuntungan yang anda dapatkan juga 
akan semakin maksimal. 
Perbarui informasi dari sales mengenai promo 
yang tersedia
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Sedikit

Murah Untung 
Maksimal

Banyak

Kuantitas

Harga
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Tier Pengambilan
Rp 500,000 - Rp 1,500,000
Rp 1,600,000 - Rp 2,500,000
> Rp 2,500,000

hingga Rp 225,000
hingga Rp 375,000
hingga > Rp 375,000

Benefit *

*syarat dan ketentuan berlaku

Ekstra Bonus Hingga



Sales Gold Bakti

Order Produk
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Hubungi Sales Gold 
di area anda

Kirim list produk 
yang anda order

Terima nota 
order

Lakukan 
pembayaran

Tunggu produk 
anda datang



Nomor 
Rekening 
Pembayaran
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Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Gold Star 
Indonesia dengan meminta anda untuk melakukan pembayaran di 
luar nomor rekening perusahaan.

Nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran 
adalah sebagai berikut :

1. BCA : 0141818111 A.N JEFFRY SANJAYA (UNTUK LUAR PULAU)
2. BCA : 8620174697 A.N JEFFRY SANJAYA (UNTUK WILAYAH JATIM)
3. BRI : 1777-01-000074-56-0 A.N ELEXS CHANDRA
4. BCA : 0142228881 A.N PT. GOLD CEMERLANG INDONESIA

NB : pembayaran di luar nomor rekening tersebut tidak tercatat dan 
terinput sebagai pembayaran nota.



Retur Produk
Retur produk atau pengembalian 
produk dapat dilakukan jika ditemukan 
kerusakan pada komponen baik 
elektronik maupun non elektronik 
yang bukan diakibatkan oleh 
kecerobohan pelanggan maupun 
mitra. Toko dapat mengelolah retur 
dari pelanggan yang membawa serta 
kartu garansi yang ada pada setiap 
produk. Lalu toko dapat melakukan 
tahapan sebagai berikut:
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Komunikasikan 
pada sales Gold 

Packing produk  
retur dan sertakan 

daftar produk

Kirim langsung atau 
request pick up (pilih 

yang paling cepat)
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Kantor Pusat
Jl. Embong Malang 75A-75E
Tegalsari, Kedungdoro - Surabaya

Pertanyaan
Telepon                        :  031-99243190
Customer Service   : +62 812-2220-8232
Retail & Wholesale : +62 812-3336-1323

Email: info@inboxindonesia.com



Terima Kasih
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