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Jakarta, 06 oktober 2015

Kepada Yth.
Bapak/lbu Leader- IBO eCos2

DiTempat.

Periha I : Prosram e-Wallet

Densan hormat, 
KABAR GEMBIRA"'!!!

Bersama ini kami mengumumkan bahwa Program e-Wallet yang selama ini kita tunggu-tunggu telah
ditetapkan untuk diberlakyha4 efektif 16. Oktobe,r 2015.

Adapun manfaat luar biasa yang akan Anda nikmati dari program ini yaitu dapat menikmati
keuntungan hingga 18% dari setiap transaksi di online, dengan rincian sebagai berikut:

1. 1O% dari keuntungan toko online Anda : www.bestrankedproducts.com
2. 3% atas transaki pribadi.
3. 5% atas kepemilikan e-Wallet.

Persyaratan mengikuti program e-Wallet adalah telah mencapai posisi L3 (Leadership 3).

Fasilitas e-wallet, yaitu:
t. Setoran: Proses penyesuaian akun sehubungan dengan setoran dilakukan pada hari kerja,

senin - jumat dan dalam waktu 3 hari sejak dana diterima pada rekening perusahaan.
Setoran awal ke e-Wallet Anda minimal Rp.5.00O.000 dan maksimal Rp.30.000.000

2. Transfer: dana yang Anda miliki dapat ditansfer ke IBO yang ada dalam jaringan Anda (e-
Wallet yang telah ditransfer tidak dapat ditansfer lagi ke IBO yang lain. Dengan kata lain,
bagi IBO yang telah menerima transferan e-Wallet, maka e-Wallet yang telah diterima tidak

, dapat ditransfer lagi ke IBO yang lain). Minimaljumlah yang ditransfer senilai Rp.700.000.
3. Penarikan: Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja yaitu senin - jumat. Dana akan

dikembalikan ke rekening IBO 7 hari setelah penyesuaian berhasil dilakukan pada akun e-
Wallet lBO.

4. Top up: Top up (penambahan dana ke e-Wallet) dapat dilakukan setiap hari kerja senin -
jumat.

** Fosnulir Fasilitas e-Wallet Terlampir.

Manfaatkan kesempatan ini untuk melipatgandakan penghasilan Anda yang akan mendorong
peningkatkan produktivitas penjualan dan rekrutmen IBO Anda.

Dernikian kabar gembira ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan
terima kasih.
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