Program Kemitraan Kurporate ERP
Mitra kami sangat penting untuk bisnis kami. Dengan menjadi mitra kami, Anda akan
menyebarkan berita tentang manfaat menggunakan produk kami dan membimbing
pelanggan / klien potensial untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Jika Anda
mengetahui bisnis berkembang yang akan mendapat manfaat dari menggunakan
Kurporate ERP, beritahu kami! Untuk setiap pelanggan baru yang Anda kenalkan, Anda
mendapat komisi. Baik Anda klien Kurporate, konsultan IT, konsultan bisnis, atau akuntan,
kami memiliki skema yang sesuai dengan tujuan Anda.
Peran Mitra
• Melakukan kegiatan penjualan untuk pelanggan potensial dan upaya pemasaran
lainnya untuk meningkatkan penjualan Kurporate ERP bersama produk atau layanan
mereka sendiri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada spanduk, iklan, jaringan, situs
web, media sosial, dll.
• Memberikan pelatihan dan dukungan pelanggan kepada pelanggan yang dirujuk.
• Mewakili Kurporate ERP dan perusahaan secara positif dalam semua komunikasi
dengan pihak eksternal
• Mitra bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan semua undangundang dan peraturan setempat yang mengatur kegiatan.
Peran Kurporate ERP
• Memberikan sistem ERP sesuai dengan paket langganan klien
• Memberikan pedoman dan alat pemasaran.
• Mengijinkan penggunaan logo dan nama Kurporate ERP hanya untuk tujuan
pemasaran.
• Mengumpulkan pendapatan berlangganan langsung dari klien, dan memberikan
komisi kepada Mitra.
Pendaftaran
• Untuk memulai proses pendaftaran, mitra harus mengisi formulir aplikasi kemitraan
dan mengirim email ke info@kurporate.com. Kurporate akan mengevaluasi aplikasi
mitra dan menghubungi pelamar. Kurporate berhak untuk menolak atau mengakhiri
perjanjian kemitraan dengan alasan apa pun.
• Perjanjian ini tidak menciptakan kemitraan eksklusif antara mitra dan Kurporate ERP
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Syarat dan Ketentuan
• Mitra setuju dengan skema komisi pada tabel di atas.
• Untuk memenuhi syarat mendapatkan komisi, perusahaan yang dirujuk harus secara
resmi menyatakan bahwa mereka dirujuk oleh mitra, baik melalui email atau surat.
Sebagai alternatif, mitra harus dapat membuktikan bahwa pihaknya telah
menyampaikan informasi rujukan melalui email atau cara lain yang dapat diaudit
kepada perwakilan Perusahaan untuk tujuan pendaftaran. Jika terdapat duplikat,
catatan dengan tanggal paling awal dibuat akan dianggap diutamakan.
•
•

•
•

•
•
•

Pelanggan / klien baru harus berlangganan dan membayar langganan tiga bulan
sebelum kami membayar komisi.
Jika mitra gagal memenuhi target berlangganan per setengah tahun, mitra akan
kehilangan bonus kemitraan tambahan tahun pertama dan hak untuk pendapatan
masa depan untuk pelanggan yang telah dirujuk.
Target minimum dapat direvisi oleh Kurporate dengan pemberitahuan sebelumnya.
Kurporate akan menahan komisi sebagai deposit hingga periode pembayaran. Jika
mitra memenuhi target, Kurporate akan melepaskan deposit tersebut sebagai bonus
komisi kepada mitra.
Tidak ada kebijakan pengembalian uang untuk berlangganan Kurporate ERP.
Karenanya, kami tidak akan mengembalikan biaya berlangganan ke klien atau mitra.
Kurporate berhak untuk menolak order yang dianggap tidak pantas, karena dugaan
penipuan, masalah keamanan atau alasan lainnya.
Mitra dapat menempatkan logo dan link Kurporate ERP di situs web mereka. Situs
web mitra tidak boleh berisi materi dewasa, atau terlibat dalam atau
mempromosikan aktivitas ilegal, kekerasan, rasisme, atau mengandung materi lain
apa pun yang PT. Kuryotech Indonesia, atas kebijakannya sendiri, menganggap tidak
pantas. Link ke Kurporate ERP di situs web mitra harus jelas dan ditempatkan
sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan pengguna.
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Perlindungan Hak
• PT. Kuryotech Indonesia, pengembang Kurporate ERP, memegang semua hak, lisensi,
dan paten pada merek, fitur, dan situs Kurporate, bersama dengan semua hak
Kekayaan Intelektual yang ada di dalamnya. Selain itu, Kuryotech Indonesia akan
menentukan dan, atas kebijakannya sendiri, dapat mengubah harga produk Kurporate
ERP dan biaya terkait dengan atau tanpa pemberitahuan.
Penghentian
• Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Kurporate dengan memberitahukan niatnya untuk
mengakhiri perjanjian. Setelah pengakhiran perjanjian, Kurporate akan membayar
komisi yang masih harus dibayar kepada mitra. Jika Kurporate harus mengakhiri
perjanjian ini karena mitra melanggar ketentuan material, Kurporate dapat menahan
komisi yang dibayarkan kepada mitra dalam jumlah yang sama dengan jumlah
kerugian menurut keyakinan Kurporate, termasuk potensi kerusakan, dan kerusakan
yang dihasilkan dari klaim oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pelanggaran
tersebut.
Hubungan Para Pihak
• Kurporate dan Mitra adalah kontraktor independen, dan tidak ada hal perjanjian ini
yang menciptakan hubungan joint venture, agensi, waralaba, perwakilan penjualan,
atau hubungan kerja, atau hubungan prinsipal dan agen antara para pihak. Ruang
lingkup kemitraan dan kompensasi yang diberikan oleh Kurporate kepada mitra
terbatas pada komisi yang disepakati pada tabel di atas. Mitra tidak akan memiliki
wewenang untuk membuat atau menerima tawaran atau representasi apa pun atas
nama Kurporate. Mitra tidak akan membuat pernyataan apa pun, baik di situs Mitra
atau sebaliknya, yang secara wajar akan bertentangan dengan apa pun di bagian ini.
Mitra, sebagai kontraktor independen, akan memiliki tanggung jawab penuh atas
pengeluarannya, kewajiban pajak, karyawan, perwakilan penjualan, dan agen.
Batasan Tanggung Jawab
• PT. Kuryotech Indonesia / Kurporate tidak bertanggung jawab atas kerusakan, klaim
oleh pihak ketiga, atau kerugian yang dialami oleh mitra yang dihasilkan dari
ketentuan dan pelaksanaan perjanjian ini.

________
Paraf

Program Kemitraan Kurporate ERP (lanjut.)
Amandemen
• Kapan saja dan atas kebijakannya sendiri, Kurporate dapat merubah syarat dan
ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini dengan (i) memposting
pemberitahuan perubahan atau perjanjian baru di www.kurporate.com atau (ii)
mengirim email perjanjian yang direvisi kepada mitra. Jika terdapat perubahan yang
tidak dapat diterima oleh mitra, mitra harus memberitahu Kurporate dan Kurporate
berhak untuk memutuskan apakah usulan mitra dapat diterima. Jika tidak ada
komentar atau tanggapan dari mitra, perjanjian baru akan secara otomatis mengikat
kedua belah pihak.
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Formulir Aplikasi Kemitraan
Informasi Kontak
Nama

: ________________________ Email

No. Telp. : ________________________ No. HP

: _________________________
: _________________________

Posisi di perusahaan / institusi : _____________________________________________

Informasi Perusahaan
Nama Perusahaan : ______________________________________________________
Industri

:  KAP  konsultan  lembaga pendidikan
 komunitas / organisasi  Lainnya: _______________________

Alamat Perusahaan : ______________________________________________________
Barang & Jasa Mitra

: _______________________________________________

Petunjuk Penjualan / Sales Leads
Target pasar kemitraan

: ________________________________________________

Ukuran target pasar

: ________________________________________________

Kesepakatan
Dengan memberikan dan menandatangani formulir ini, Anda dengan ini menyetujui
Syarat dan Ketentuan Program Kemitraan dan bahwa informasi yang disebutkan di atas
adalah benar.

______________________________

______________________________

Tanda tangan of Mitra

Tanggal

