
Prosedur AgenWebsite Partners 

Siapapun dapat melakukan pengajuan menjadi AgenWebsite Partners. Tidak ada biaya pendaftaran atau 

seluruh proses dari pendaftaran AgenWebsite Partners adalah Gratis. Pendaftar akan disaring melalui 

tahap seleksi dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan oleh Tim AgenWebsite. Penilaian 

bersifat rahasia dan mutlak berdasarkan keputusan dari Tim AgenWebsite. 

Pendaftaran 

Kamu bisa mendaftar dengan cara mengisi form pengajuan yang telah kami sediakan pada link ini. 

Silahkan isi data pengguna, data rekening, dan media publikasi yang akan kamu gunakan untuk 

memasarkan produk AgenWebsite.  

Tahap Seleksi 

Penyetujuan aplikasi AgenWebsite Partners setelah kamu mengisi form pendaftaran akan masuk pada 

tahap seleksi. AgenWebsite Partners bersifat terbatas, yang artinya kami memiliki kriteria penerimaan 

untuk bergabung menjadi AgenWebsite Partners. 

Hasil Seleksi 

Setelah pengajuan kamu menjadi AgenWebsite Partners telah kami terima dan memenuhi seluruh 

kriteria yang kami inginkan, maka selanjutnya akan kami informasikan kembali melalui email atau nomor 

kontak yang kamu berikan bahwa pengajuan kamu menjadi AgenWebsite Partners telah diterima dan 

kamu sudah dapat login ke halaman Partners Area. 

Partners Area 

Setelah kami hubungi dan di informasikan bahwa pengajuan kamu telah diterima, maka kamu sudah 

dapat login di Partners Area, kamu dapat login melalui link ini. Di Partners Area kamu bisa melihat 

Statistik penjualan, mengedit profil atau data pribadi, serta melakukan payout atau request 

pembayaran. 

Kode Kupon & Komisi 

Partners berhak mendapatkan kode kupon berupa voucher diskon 10% untuk semua produk 

agenwebsite.com. Nama kupon dapat Partners tentukan sendiri dengan cara mengirimkan ke email 

support@agenwebsite.com untuk dibuatkan kode kuponnya. Komisi yang diterima Partners adalah 5% 

dari setiap penjualan menggunakan kode kupon Partners. 
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Syarat dan Ketentuan 

1. AgenWebsite Partners bebas dari biaya pendaftaran dan tidak dipungut biaya apapun. 

2. AgenWebsite Partners memiliki Akun yang berisi informasi tentang total komisi dan jumlah 

penjualan. 

3. Pencairan komisi dilakukan minimal apabila saldo sudah mencapai IDR 100,000 

4. Pencairan komisi akan diproses 1-3 hari kerja. 

5. Pembayaran komisi dilakukan melalui transfer bank bca/mandiri, apabila diluar bank tersebut 

akan dikenakan biaya transfer. 

6. Kode kupon yang diterima Partners adalah voucher diskon semua produk sebesar 10%. 

7. Komisi yang didapatkan partners adalah 5% setiap pembelian produk yang menggunakan kode 

kupon Partners. 

8. AgenWebsite berhak menarik kembali serta menghapus kode kupon dengan atau tanpa 

sepengetahuan Partners. 

9. AgenWebsite berhak menghapus lisensi Partners sebagai AgenWebsite Partners dengan atau 

tanpa sepengetahuan Partners.  


