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Ringkasan 
Affiliate adalah pihak ketiga yang menjadi perantara informasi program Super Camp yang 
direkrut secara tertutup. Mendapatkan file ini berarti Anda direkomendasikan untuk 
menjadi bagian dari Affiliate Program. Affiliate bekerja secara mandiri dengan pembayaran 
dengan sistem komisi per program yang berhasil dijual. 

Tujuan 
1. Menghasilkan transaksi penjualan produk dalam hal ini program bimbel 

2. Membantu menyebarkan informasi tentang Bimbel Salman atau program tertentu 

Produk / program 
Program yang dibuka dengan skema affiliate marketing untuk tahun 2020 ini adalah Super 
Camp SBMPTN, Super Camp STAN dan Super Camp STIS 

Cara kerja 
1. Affliate mendapatkan sumber informasi berupa brosur, FAQ dan Landing Page ( 

website ) informasi program 
2. Affliate mempromosikan program pada target personanya berdasarkan informasi 

program tersebut 
3. a. Terjadi transaksi penjualan ( closing ) program langsung pada affiliate atau 

b. Terjadi transaksi penjualan dengan bantuan perwakilan Bimbel Salman 

Komisi 
1. Komisi penjualan pada skenario 3a adalah Rp2.000.000 
2. Komisi penjualan pada skenario 3b adalah Rp.1500.000 

Hal - hal yang boleh dilakukan 
1. Menawarkan program pada murid lesnya 
2. Menawarkan program pada kerabat atau relasinya 
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3. Menawarkan program melalui media sosial atau website pribadi 
4. Menawarkan program yang ada di affiliate ini sebagai bagian dari proses upselling / 

cross selling program lain baik itu milik pribadi, BImbel Salman maupun institusi lain 
selama itu bukan program sejenis 

5. Memberikan improvisasi pada konten materi marketing yang diberikan selama tidak 
mengubah inti dari penawaran program ( akan dikonfirmasi kemudian saat peserta 
program telah mengisi formulir program ) 

6. Memberikan diskon tambahan kepada target persona yang akan dipotong dari 
besar komisi yang diterima. 

Hal - hal yang tidak boleh dilakukan 
1. Menaikkan harga program saat penawaran 
2. Menurunkan harga program penawaran 
3. Menambah atau mengurangi konten informasi program saat penawaran yang 

mengakibatkan perbedaan persepsi target persona. Sebagai contoh : memberikan 
informasi bahwa ikut Super Camp SBMPTN pasti lulus SBMPTN 

4. Memperantarakan kembali program affiliate ini pada orang / institusi lain ( Sub - 
Affiliate ) 

5. Melakukan kesepakatan transaksi / administrasi diluar formulir, invoice, dan/atau 
rekening yang resmi terkait dengan program Super Camp yang ada. 

Informasi lebih lanjut 
Informasi mengenai program affiliate ini dapat dikonfirmasi ke kak Abas pada 
nomor HP 0812 8753 4419 


