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Apakah Anda merasa bisnis Anda 

jalan di tempat? 

 

Sudah bisnis bertahun-tahun tapi 

kehidupan Anda “begini-begini” 

saja? Aset Anda tidak pernah 

bertambah? 

 

Bukannya mengalami kebebasan 

finansial, kebebasan waktu, justru 

waktu Anda habis mengurus 

bisnis? 

 

Sudah lakukan berbagai cara 

marketing, orang tetap tidak mau 

membeli produk Anda? 
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Modal terus tergerus, bahkan 

hutang terus bertambah? 

 

Merasa lelah sendiri, punya 

beberapa karyawan, tetapi 

seakan pekerjaan di pundak Anda 

tak pernah selesai? 

 

Jika Anda mengalami masalah-

masalah di atas, maka eBook ini 

akan menjawab semuanya ! 

 

Kita akan membahas 4 kesalahan 

yang umum dilakukan pebisnis 

dan bagaimana solusinya. 
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Kesalahan 1 : Berpikir 

Tukang 

 

Pernah lihat pebisnis tipe 

ini? Seorang pemilik toko 

bangunan. Dia yang 

melayani penjual, dia yang 

buat nota, dia yang 

menerima pembayaran. 

Karyawan-karyawannya 

hanya diam menunggu 

perintah. Setelah dia 

perintahkan mereka untuk 
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ambil barang ini-itu baru 

diambilkan. Setelah disuruh 

“membantu”, baru sang 

karyawan mengerjakan 

sesuatu. 

 

Atau pemilik toko pakaian, 

dia duduk di meja kasir 

(masih mending sih). 

Menunggu pembeli 

membayar, mengurus 

pembayaran dan membuat 

nota. Karyawan sebatas 

melayani pembeli. Tetapi 

jika ada yang perlu 
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diperbaiki ini-itu, semua 

harus atas komando dari si 

pemilik toko.  

 

Banyak pebisnis yang 

terlihat “hebat”. Jika kita 

temui di tokonya atau di 

kantornya, ia terlihat sangat 

sibuk. Seakan-akan ia “real 

business man”.  Seakan-

akan beginilah bisnis yang 

benar : sibuk! Tidak punya 

waktu untuk mengerjakan 

sesuatu yang tidak relevan 

dengan aktivitas bisnis. 



 Simple Studio Digital |4 Kesalahan Fatal yang Membuat Bisnis Jalan Di Tempat dan Strategi Jitu Menyelesaikannya.|7 
 

Setiap hari penuh dengan 

aktivitas, pekerjaan ini-itu, 

tidak bisa diam, dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan yang 

lain. 

 

 

Tapi benarkah kondisi dan 

mindset tersebut? 

 

Coba Anda bayangkan, 

misalnya. Jika suatu hari si 

owner tidak hadir di toko 

atau kantornya, apakah 

proses bisnis di toko / 
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kantor tersebut bisa 

berjalan?  

 

Tentu tidak! 

 

Kalau pun bisa, ia berjalan 

dalam kondisi minimize... 

atau bahkan hybernate! 

 

Lalu bagaimana 

perkembangan bisnis yang 

dikelola seperti itu? Dapat 

dipastikan 

perkembangannya tidak 
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cepat. Susah untuk growth, 

berkembang. Setiap hari 

sang owner terjebak pada 

masalah teknis yang harus 

diselesaikan. Mulai dari 

masalah dengan konsumen, 

supplier, kondisi barang 

yang tidak sesuai harapan, 

handling objection, dan 

masih banyak lagi. 

 

Bisnis jalan di tempat!  

 

Okelah omset besar, tapi 

sebenernya itu seperti 
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sebuah fatamorgana. Besar 

karena kita hadir di sana. 

Jika tidak. Maka anjlok 

secara drastis. Ini belum 

bicara masalah lain, seperti 

hubungan jangka panjang 

dengan konsumen, supplier, 

manajemen keuangan dan 

masih banyak lagi. 

 

Inilah juga yang kita sebut 

sebagai jebakan “self 

employee”. Si pebisnis 

merasa sudah berbisnis. 

Padahal ia hanyalah 
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karyawan bagi dirinya 

sendiri. 

 

Bukan seperti itu bisnis 

seharusnya. Bisnis yang 

benar adalah yang jika kita 

tinggal setahun misalnya, 

bisnis itu tetap berjalan 

bahkan berkembang. 

Sudahkah bisnis kita seperti 

itu? Jika belum, mari 

melakukan evaluasi besar! 

 

Selama kita “berpikir 

tukang” dimana semua kita 
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yang mengerjakan, maka 

selama itu pula bisnis kita 

takkan pernah besar.  

 

Solusi : 

Membangun 

Sistem 

 

Bisa jadi kita jago jualan. 

Tapi bukan itu tugas utama 

para pebisnis. Carilah 

seseorang atau bahkan tim, 
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untuk mengerjalan proses 

penjualan dan pemasaran 

bisnis Anda. Bisa jadi kita 

sangat jago memperbaiki 

mobil, tapi bukan itu tugas 

utama pemilik bengkel 

mobil. Carilah montir yang 

ahli atau bahkan tim montir 

untuk menjadi tenaga ahli 

dalam memperbaiki mobil. 
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Bisa jadi Anda sangat expert 

dalam menyusun laporan 

keuangan. Tapi jika sudah 

besar, Anda harus 

“mempercayakan” itu 

kepada seseorang yang bisa 

mengerjakannya untuk 

Anda. Bahkan suatu saat 

Anda harus “merelakan” 

pengelolaan karyawan 

kepada unit tersendiri yang 

sekarang kita sering dengar : 

HRD (Human Resorces 

Development). Puncaknya 

bisa jadi Anda harus 

merekrut seorang “CEO” 
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untuk mengurus bisnis 

Anda. 

 

Lalu dimana posisi pebisnis?  

 

Tugasnya adalah membangun sistem ! 

 

Seorang pebisnis yang baik 

bisa membangun sistem 

yang teratur bagi bisnisnya. 

Merancang Job description 

bagi masing-masing posisi, 

KPI (Key Performance 
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Indicator) hingga struktur 

dan fungsi jabatan. 

 

Ia juga harus menetukan 

alur tanggung jawab, siapa 

bertanggung jawab apa dan 

kepada siapa. Kelihatannya 

rumit, tapi memang itu 

tugas seorang pebisnis.  Dan 

kata kunci untuk bisa 

melaksanakan semua adalah 

: DELEGASI ! 
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Ya, sang pebisnis 

harus mulai bisa 

mendelegasikan 

tugasnya. Harus 

mulai bisa 

mempercayakan 
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sesuatu yang 

tadinya dia pegang 

erat-erat, untuk 

diserahkan kepada 

orang lain. 
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Bisa jadi jika posisi kita start 

up, sistem yang kita bangun 

tidak terlalu rumit. Tapi 

harus sudah mulai jelas 

pembagian tugas, tanggung 

jawab bahkan wewenang 

kepada karyawan. Semua 

karyawan tahu harus 

melakukan apa dan apa 

yang harus ia 

pertanggungjawabkan. 
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Anda bisa “mengetes” 

sistem Anda sudah berjalan 

atau belum. Tinggal-lah 

bisnis Anda 2 pekan. Apakah 

bisnis Anda masih berjalan 

seperti biasa dan omset 

(parameter yang bisa 

terukur) tidak ada 

gangguan? Jika ya, sistem 

yang sudah Anda bangun 

berhasil ! 

 

Membangun sistem ini 

memang bukan pekerjaan 

satu malam. Maka jangan 
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sedih hati jika ujicoba satu-

dua kali gagal. Memang 

sistem harus dibuat, 

dibangun, disosialisasikan, 

hingga dievaluasi 

perjalanannya. Sampai 

ditemukan sistem yang 

sangat sesuai dengan bisnis 

kita. 

 

Mari melihat “ke luar” 

sebentar... 

 

Apakah Anda pernah 

melihat “owner” Alfamart 
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ada di samping kasir 

melayani pembeli? Apakah 

Anda pernah melihat owner 

Gramedia ikut melayani 

pembeli? Kemana kah para 

owner itu? Jangan-jangan 

mereka lagi liburan ke Bali 

atau bahkan Singapura, 

Hawai, Paris saat Anda 

sedang membeli di toko 

mereka. 

 

Seperti itulah harapannya 

kalau sistem sudah bekerja! 

Bisnis jalan, pemilik bisnis 
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jalan-jalan! Sayangnya, 

masih ada yang alergi 

dengan prinsip ini dengan 

mengatakan bahwa tidak 

mungkin pemilik bisnis bisa 

santai-santai! Sebesar apa 

pun bisnisnya, pemilik bisnis 

tetap “harus” mengurus 

bisnisnya, katanya...  

 

Mindset itulah yang 

membuat ia terus terjebak 

dalam pola self employee, 

bahkan ketika karyawannya 

sudah banyak. 
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Memang benar, kita bisa 

jadi tak melepas 100% bisnis 

kita. Tetapi adanya sistem, 

bisa tak mengharuskan kita 

day to day mengurus bisnis. 

Tapi fokus pada hal yang 

lebih penting : 

mengembangkan bisnis ! 
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Kesalahan 2 : Fokus Ke 

Produk 

 

 

 

 

Ini adalah kesalahan yang 

banyak juga dilakukan 

pebisnis. Pola berpikir “apa 

yang saya suka, pasar pasti 
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suka”. Pola pikir “menurut 

saya ini bagus...” dan 

seterusnya... 

 

Hanya karena Anda suka 

emping misalnya... bukan 

berarti jualan emping saja 

itu akan laris. Hanya karena 

Anda berpikir nasi yang 

diwarnai ungu itu “cool” lalu 

Anda berpikir itu akan 

diterima pasar! 

 

Haloo para pebisnis... pasar 

itu punya logika tersendiri ! 
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Logika yang tidak bisa Anda 

dikte. Kecuali Anda punya 

dana edukasi yang luar biasa 

besarnya... Dan belum tentu 

juga berhasil. 

 

Mungkin Anda sempat 

mendengar dulu ada produk 

dulu bernama “Tara Nasiku” 

besutan Unilever? Atau Nasi 

Instan Garudafood besutan 

Garudafood? Kemana 

produk itu sekarang? Hanya 

bertahan beberapa bulan 

(atau sedkit tahun), produk 
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itu harus ditarik kembali dari 

pasar. Daripada 

menimbulkan kerugian yang 

lebih besar.  

Pola berpikir product 

oriented ini harus Anda 

pikirkan baik-baik... Ok ada 

orang sekelas Steve Jobs 

yang bisa “mendikte pasar” 

dengan inovasinya. Atau 

Pocari Sweat yang sempat 

bertahun-tahun ditolak 

pasar, lalu bisa menggebrak 

pasar... Tapi lihat berapa 

besar biaya penetrasi pasar 
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yang dikeluarkannya dan 

seberapa unik serta hebat 

produknya. Pocari Sweat 

sendiri sudah keluar ratusan 

milyar untuk bisa diterima 

pasar. 

 

Anda punya dana berapa? 

 

Jika dana Anda tak sebesar 

itu, berpikir bisnislah 

dengan cara yang tepat... 
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Pebisnis yang berfokus pada 

produknya dan tidak 

memperhatikan detil–detil 

yang terjadi di pasar akan 

gagal. Produknya akan 

mengalami yang disebut 

“hidup segan-mati tak mau”. 

Diteruskan tidak 

memberikan gambaran 

omset dan profit yang 

diinginkan. Dimatikan 

sayang, karena sudah keluar 

investasi sedemikian rupa. 
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Solusi : Fokus 

pada Marketing 

Pebisnis yang benar harus 

memiliki sudut pandang 

marketing oriented, berbasis 

pasar. Ia melihat sebuah 

kebutuhan pasar, lalu 

dibuatlah produk atau 

layanan untuk 

memenuhinya. Ia 

memberikan solusi atas 

masalah yang dialami 

banyak orang. 
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Produk / jasa yang 

diciptakan dengan berbasis 

pada kebutuhan pasar inilah 

yang akan mungkin bisa 

lebih sustain di pasar.  

 

Contoh sederhana untuk hal 

ini adalah bisnis cuci mobil / 

motor. Pada era 80-an, 

sangat jarang bisnis seperiti 

ini. Aktivitas mencuci mobil 

/ motor umumnya dilakukan 

di rumah. Kalau pun ada 

biasanya mahal sekali. Tapi 
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memasuki era 90-an, mulai 

muncul satu atau dua cucian 

motor/mobil dengan harga 

yang ekonomis. Hingga bisa 

booming seperti sekarang. 

 

Ya, semua dimulai dari 

kebutuhan pasar akan mobil 

/ motor yang lebih bersih, 

sementara sang pemilik 

tidak memiliki banyak waktu 

untuk melakukannya 

sendiri. 
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Bisnis laundry kiloan juga 

hadir untuk menjawab 

kebutuhan pasar yang mulai 

“malas mencuci sendiri” tapi 

juga tak memiliki asisten 

rumah tangga di rumahnya. 

Atau bisnis air isi ulang yang 

menjawab kebutuhan 

rumah tangga yang repot 

jika setiap kali ingin 

mendapatkan air minum 

harus masak dulu berkali-

kali, sementara membeli 

yang “branded” masih 

cukup mahal. Produk santan 

instan juga hadir untuk 
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menjawab kebutuhan ibu-

ibu yang setiap kali ingin 

masak, harus memarut 

kelapa sendiri, lalu memeras 

hasil parutan kelapa menjadi 

santan. (Bisa jadi generasi 

sekarang tak pernah tahu 

proses tradisional 

mendapatkan santan 

tersebut). 

 

Atau salah satu hal yang 

paling revolutif adalah 

masalah kemajuan dunia 

internet saat ini. Sebelum 
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tahun 2008, internet hanya 

hadir di sentra-sentra 

tertentu seperti warnet atau 

di perkantoran. Karena 

permintaan tinggi, lalu 

mulailah ada produsen yang 

membuat modem internet 

pertama. Dulu yang 

memulai adalah Wimode 

Esia. Walau penuh 

keterbatasan, namun karena 

sudah menjadi kebutuhan, 

Wimode laku keras. 
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Lalu muncul pesaing 

beratnya : IM2 dari Indosat. 

Hadir dengan layanan 3G 

yang jauh lebih cepat dari 

Wimode. Pelan tapi pasti 

Wimode tergusur. Hingga 

akhirnya, sinyal internet bisa 

didapat di semua HP kita, 

dan semua modem itu pun 

hilang.  
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Terlepas timbul tenggelam 

penyedia perangkat internet 

itu. Yang jelas semua 

bermula dari kebutuhan 

fundamental banyak orang 

akan internet. 

 

Nah bagaimana dengan 

bisnis Anda? Apakah 

mindset awal Anda dalam 

berbisnis dulu karena ada 

kebutuhan pasar? Atau 

karena “idealisme produk” 

Anda? Jika karena yang 

pertama, bersyukurlah. Jika 
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karena yang kedua, mulailah 

mengevaluasi, apalagi jika 

perkembangan bisnis Anda 

tak signifikan hingga 

sekarang. 

 

Jangan malu, atau ragu 

merubah landscape bisnis 

jika memang itu sudah tidak 

convince lagi untuk 

diteruskan. Apalagi jika dulu 

fundamental bisnisnya salah 

: berpikir bahwa pasar akan 

suka apa yang kita suka! 
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Para pebisnis haruslah 

berpikir marketing 

oriented, berbasis 

pasar, apa yang 

dibutuhkan pasar, 

menjawab dan 

memenuhi kebutuhan 

pasar. Anda temukan 

satu kasus di pasar, 

lalu Anda teliti sejenak 

(tidak usah terlalu 

njelimet). Jika kasus 

kebutuhan itu ternyata 
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“diperlukan” banyak 

orang, Anda mungkin 

bisa berpikir membuka 

bisnis di bidang itu. 
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Kesalahan 3 : Fokus 

pada Modal 

 

Sebagian pebisnis 

melakukan kesalahan ini. 

Mereka menggantungkan 

harapan berkembang pada 

modal. Dan modal yang 

dimaksud di sini benar-

benar definitif berupa modal 

uang! Ya uang... 
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Ia selalu menjadikan 

ketiadaan modal besar 

sebagai kambing hitam atas 

stagnasi bisnisnya. 

Akibatnya ya sudah jelas. 

Seterusnya bisnisnya akan 

jalan di tempat. Dia tidak 

melakukan terobosan apa 

pun dalam bisnisnya, baik 

dalam produk, layanan atau 

bahkan sistem. Hal ini 

karena dia menyangka 

bahwa semua terobosan itu 

baru bisa dieksekusi kalau 

ada modal uang.  
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Dia selalu berharap ada 

investor besar datang 

membiayai bisnisnya yang 

dengan itu bisnisnya akan 

mengalami lompatan besar. 

 

Padahal semakin lama ia 

memegang prinsip tersebut, 

ya semakin lama bisnisnya 

mengalami stagnasi. 
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Solusi : Fokus 

pada 

Kapitalisasi 

Prestasi / Diri 

 

Sebagai pebisnis jangan 

hanya menunggu modal 

uang datang untuk 

mengembangkan bisnis 

Anda. Menunggu tanpa ada 

action nyata yang jelas 

seperti menunggu 
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keajaiban. Bisa datang bisa 

tidak. 

 

Akan lebih baik seroang 

pebisnis fokus pada 

kapitalisasi prestasi 

bisnisnya. Atau pada 

kapitalisasi dirinya sendiri. 

Sebab hal ini yang justru 

akan mengundang investor 

untuk masuk. 

 

Pada level dunia, aplikasi 

Whatsapp butuh 5 tahun 

untuk dibeli Facebook 
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seharga 19 miliar dolar. 

Sepanjang 5 tahun mereka 

terus menerus 

mengkapitalisasi prestasinya 

sebagai chat messanger 

yang fenomenal yang 

mengalahkan berbagai 

platform serupa. 

 

Di level nasional mungkin 

Anda kenal sekali dengan 

Gojek. Bisnis ini didirikan 

tahun 2011, dan awalnya 

hanya menggunakan call 

centre untuk 
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menghubungkan antara 

sang tukang ojek dan 

konsumen. Mereka terus 

menerus mengkapitalisasi 

prestasi perusahaan hingga 

akhirnya bisa memperoleh 

pendanaan hingga 1 triliyun 

rupiah untuk bisa 

mengembangkan 

perusahaan lebih cepat. 

Perkembangan pesat itu 

ditandai dengan 

diluncurkannya aplikasi 

khusus Gojek dan strategi 

promosi digital yang “all 

out” yang bisa membuat 



 Simple Studio Digital |4 Kesalahan Fatal yang Membuat Bisnis Jalan Di Tempat dan Strategi Jitu Menyelesaikannya.|53 
 

jangkauan layanan Gojek 

makin besar. 

 

Jika Anda bisa fokus pada 

kapitalisasi prestasi, maka 

investor dan modal akan 

datang dengan sendirinya. 

Para investor akan mencari 

bisnis-bisnis yang layak 

untuk dibantu berkembang. 

Dan mereka biasanya tidak 

membantu bisnis yang 

“sedang bermasalah” atau 

bahkan “standar saja”. 
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Kesalahan 4 : Fokus Ke 

Skill Pribadi 
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Para pebisnis yang gagal 

terlalu fokus pada 

pengembangan skill 

pribadinya. Ia banyak belajar 

ilmu teknis. Misalnya, ilmu 

Facebook, ilmu instagram, 

ilmu laporan keuangan, ilmu 

produksi dan masih banyak 

lagi. Ia terus belajar sampai 

hal-hal yang sangat detil, 

lalu mencoba dan 

mempraktekkannya. 

 

Apakah ada yang salah 

dengan hal di atas? 
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Apa salahnya menuntut 

ilmu?  

Bukankah bagus untuk 

pengembangan bisnis? 

 

Sepintas iya.. Tapi lihatlah 

akibatnya jika ia terlalu 

banyak belajar hal-hal yang 

sangat teknis untuk 

memperkuat skill 

pribadinya. Waktunya habis 

untuk belajar dan mencoba. 

Bisa jadi juga dananya akan 

habis untuk “berinvestasi” 

pada pelatihan-pelatihan 
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yang dimaksud. Dan 

pastinya tenaga dan 

pikirannya akan tercurah 

pada pemenuhan keahlian-

keahlian teknis tersebut. 

 

Akibatnya apa? 

 

Bisnisnya menjadi tidak 

terurus. Ia sibuk dalam 

keasyikannya mencoba 

ilmu-ilmu “praktis” tersebut 

yang sering kali memang 

“amazing”! Sesuatu yang 

memang bisa jadi jawaban 
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atas “pertanyaannya” di 

masa lalu dan terjawab kini 

misalnya dengan tools 

tertentu. 

 

Ketika sang pemilik bisnis 

disibukkan pada 

pengembangan skill pribadi 

tersebut (yang bisa jadi tak 

semuanya diperlukan), 

bisnis utamanya pelan-pelan 

terabaikan. Berjalan hanya 

sekedar memenuhi rutinitas 

dan tidak pernah 
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berkembang ke level yang 

lebih tinggi.  

 

Akhirnya sesuatu yang 

paradoks terjadi. Si pemilik 

bisnis “sangat pintar”, tapi 

bisnisnya jeblok... Sampai 

orang lain banyak yang 

bertanya, kok bisa??? 
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Solusi : 

Membangun 

Skill Team 

Pebisnis yang benar akan 

memfokuskan 

pembangunan skill team, 

bukan hanya dirinya pribadi. 
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Bisnis yang jalan di tempat 

bisa jadi disebabkan skill 

karyawan / teamnya masih 

belum cukup bagus, sehingg 

dibutuhkan perbaikan di 

sana sini. 

 

Dari sisi sales misalnya, 

kenapa tim CS / sales kita 

tingkat closingnya rendah? 

Padahal sudah banyak traffic 

calon konsumen  yang 

masuk, bisa jadi ia butuh 

mengasah skill teknik 

closingnya. Bahkan bisa jadi 
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lebih sederhana, ia butuh 

skill bagaimana cara 

menjawab pertanyaan 

konsumen secara benar. Jika 

si pebisnis berinvestasi 

dengan mengikutkannya di 

sebuah pelatihan yang tepat 

yang membahas teknik 

closing, maka performa 

jualannya bisa meningkat 

drastis, sehingga tentu saja 

berpengaruh pada 

omsetnya. 
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Contoh lain, misalnya Anda 

pemilik bisnis online. Selama 

ini terjadi keluhan 

pelanggan soal barang yang 

dikirim. Karena biasanya 

sampai ke mereka 

kemasannya sudah rusak 

atau sudah tidak bagus lagi. 

Bisa jadi karyawan Anda 

yang bekerja di bagian 

packing butuh ditraining 

skill-nya soal packing yang 

benar dan rapi sehingga 

barang ke konsumen sampai 

dengan aman. 
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Pemilik bisnis percetakan 

misalnya, sering dipusingkan 

dengan warna hasil cetak 

yang sangat jauh dengan 

mock up yang diberikan ke 

klien (kadang terjadi 

penolakan di klien yang 

menyebabkan harus cetak 

ulang >> kerugian). Bisa jadi 

skill si operator cetak masih 

butuh di asah soal 

ajustifikasi warna di awal. 
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Jangan lupa prinsip 

dasarnya : para 

pebisnis jangan 

terjebak pada hal-hal 

teknis rutinitas sehari-

hari. Dan agar 

semuanya berjalan 

baik, tentu sebaiknya 

bisnis Anda dikelola 

oleh tangan-tangan 

yang profesional, 

tangan-tangan yang 
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memiliki skill yang 

tinggi.  

 

Sebagai pebisnis Anda tak 

wajib menguasai detil. 

Mungkin hanya perlu 

mengetahui permasalah 

dasarnya saja, sehingga 

Anda bisa membuat 

keputusan yang tepat. 

Namun para frontliners 

Anda, karyawan di ujung 

tombak dan semua 

karyawan pada umumnya 

sebaiknya memiliki skill 
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terbaik sesuai ranah 

kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

Semoga bermanfaat, 

Terima kasih 
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PELUANG EMAS BISNIS  

 POSTER BELAJAR 
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Reseller Poster Belajar, modal 

terjangkau, margin 20-50%, jualannya bisa 

ONLINE DOANG (bisa disambi kerja di kantor, 

di rumah atau bahkan sambil liburan  ), 

repeat order bisa dropship, produknya 

gampang dijual (lihat testimoni, silahkan KLIK 

link di bawah), dapat materi bisnis berkala di 

grup khusus. 

 

Yukk Gabung Jadi Reseller Poster Belajar ! 

Cara Menjadi Reseller 

1. Membayar Biaya Registrasi minimal paket 

silver Rp. 480.000 + ongkir marketing kit ke 

Bank Syariah Mandiri no rek 7020153754 a.n. 

CV Simple Studio Indonesia. 
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2. Mendaftar melalui Form Pendaftaran 

Reseller >> https://posterbelajar.com/form-

pendaftaran-reseller/ 

 

Info DETIL tentang PELUANG BISNIS RESELLER 

POSTER BELAJAR, KLIK : 

https://posterbelajar.com

/peluang-reseller-poster-

belajar-jakarta/  
 

Catt: Ongkir KHUSUS JAKARTA>> GRATIS 

 

https://posterbelajar.com/form-pendaftaran-reseller/
https://posterbelajar.com/form-pendaftaran-reseller/
https://posterbelajar.com/peluang-reseller-poster-belajar-jakarta/
https://posterbelajar.com/peluang-reseller-poster-belajar-jakarta/
https://posterbelajar.com/peluang-reseller-poster-belajar-jakarta/

