
Program Referal Kurporate ERP  

Jika Anda mengetahui seseorang atau perusahaan yang akan mendapat manfaat dari 
Kurporate ERP, Anda mungkin bisa menerima pendapatan dengan memperkenalkan 
mereka ke program kami. Untuk setiap pelanggan / klien baru yang Anda referensikan 
kepada kami dan membeli langganan satu tahun, Anda akan menerima bonus referensi 
sejumlah nilai langganan satu bulan dari pelanggan / klien yang Anda referensikan. 
 
Bagaimana Cara Kerjanya 

• Ketika Anda mengenal seseorang yang akan mendapat manfaat dari Kurporate ERP, 
Anda harus memperkenalkannya kepada kami dan memberi mereka testimoni dan 
pendapat positif tentang penggunaan perangkat lunak kami. 

• Anda akan mengirim email yang berisi informasi tentang pelanggan / klien potensial 
yang Anda referensikan kepada kami. 

• Kami akan menghubungi mereka dan memahami persyaratan bisnis mereka. 

• Setelah kami mendapatkan konfirmasi bahwa mereka berlangganan satu tahun dan 
membayar biaya langganan, kami akan mengirimkan kepada Anda bonus referal satu 
kali, sejumlah nilai langganan satu bulan dari pelanggan / klien yang Anda 
referensikan. 
 

Kelayakan 

• Anda harus masih menjadi klien atau pelanggan Kurporate ERP. 

• Perusahaan yang direferensikan harus menunjukkan bahwa mereka menerima 
referensi dari Anda. 

• Pelanggan / klien baru harus berlangganan dan membayar langganan satu tahun, 
sebelum kami membayar bonus referal. 

• Anda tidak akan memperoleh bonus referensi dari orang / perusahaan yang telah 
kami hubungi sebelumnya. 

 
Syarat & Ketentuan Program 

• Bonus referensi tidak akan berlaku surut. 

• Hanya berlaku untuk pelanggan baru. Mereka tidak boleh telah mendaftar untuk 
demo produk atau uji coba gratis kapanpun di masa lalu, atau didekati oleh sales 
kami. 

• Bonus referensi hanya satu kali pembayaran per pelanggan. Anda tidak akan 
menerima bonus tambahan jika pelanggan yang dirujuk memperpanjang langganan 
mereka dengan kami. 

• Perjanjian ini tidak merupakan kesepakatan eksklusif antara pemberi referensi dan 
Kurporate ERP. 

• Perjanjian ini tidak memberikan hak apa pun kepada Anda untuk menggunakan 
logo, merek dagang, atau merek dagang Kurporate lainnya atau milik Perusahaan 
tanpa persetujuan tertulis dari perwakilan perusahaan resmi. 

________ 
Paraf 



Formulir Referal 

Kami, yang bertandatangan dibawah ini, 

Nama Pelanggan : ______________________________________________________ 

Email :  ________________________ No. HP :  _________________________ 

 

memperkenalkan  orang / perusahaan berikut untuk berlangganan Kurporate ERP: 

 

Informasi Kontak 

Nama :  ________________________ Email :  _________________________ 

No. Telp. :  ________________________ No. HP :  _________________________ 

Posisi di perusahaan : __________________________________________________ 

 

Informasi Perusahaan 

Nama Perusahaan : ______________________________________________________ 

Industri : ______________________________________________________  

Alamat Kantor : ______________________________________________________ 

 

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

 

   Mengetahui, 

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Tanda Tangan Pemberi Referensi Tanda Tangan Penerima Referensi 

 

______________________________ 
Tanggal 

 


