
Anda adalah

apa
selanjutnya?

Afiliasi Master Reliv



Selamat Anda menjadi  Afiliasi Master Reliv! Anda sekarang 
memenuhi syarat untuk:

• Memesan produk dengan diskon 40%
• Mendapatkan keuntungan retail maksimum
• Mendapatkan keuntungan grosir maksimum
• Mendapatkan bonus dan bepergian
• Mendapatkan tambahan penghasilan dan pemasukan

Sekarang ANDA memiliki kunci untuk  membuka pintu ke 
program  Reliv Director. Cukup membantu orang lain untuk 
menjadi Afiliasi Master dan Anda menuju posisi ini!

Semuanya dimulai dengan menjawab dua pertanyaan sederhana: 
 Siapakah  berikutnya? 
   Apakah selanjutnya?

awablah pertanyaan ini - setiap hari - dan Anda akan melihat 
pertumbuhan tak terbatas dalam bisnis Reliv Anda.

Kunci Kesuksesan Reliv

Pikirkanlah  cara ini: Sebagai Reliv  MA Anda bertugas 
pergi keluar dan mencari teman-teman baru, memperoleh  
teman-teman yang lebih baik dari yang sudah Anda miliki 
dan membantu semua teman Anda sukses. Hal ini  mem-
bangun bisnis Anda secara keseluruhan  jauh lebih meny-
enangkan - dan berhasil!  

Robert Laird Direktur Utama 



Pencapaian semua tujuan Reliv dimulai dengan menjangkau. 
Reliv adalah bisnis orang - semakin banyak orang yang telah 
menggunakan produk Reliv dan memulai bisnis Reliv mereka 
sendiri, semakin besar pula pertumbuhan bisnis Anda.

Laba Pelanggan: Anda mendapatkan sampai 20% atas penjualan 
kepada Pelanggan Khusus (Preferred Customer).

Laba Eceran: Anda mendapatkan sampai dengan 40% atas 
penjualan kepada pelanggan.

Laba Grosir: Anda mendapatkan 5-20% atas penjualan kepada 
Distributor non-MA . 

Override: Anda bisa mendapatkan persentase volume yang 
dihasilkan oleh MA downline  Anda di lima level.. 

AS50: Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran 
laba eceran , laba grosir, laba override  atau pembayaran bonus, 
Anda harus “Aktif” dengan mendaftar untuk pesanan autoship 
minimum 50PV tiap bulan (AS50).

Siapakah selanjutnya?

Berbagi – alat

Bergabung-online

terhubung

Berbicara  



Jalan  menuju  Presiden Direktur (PD) adalah jalan Anda menuju 
kebebasan finansial. Presiden Direktur merupakan penghasilan 
enam digit dan kesempatan untuk menikmati hidup atas kendali 
Anda sendiri. Dan setiap perhentian di sepanjang Jalan menuju 
PD menawarkan keuntungan sendiri - Anda mendapatkan 
imbalan ketika Anda membangun masa depan Anda!

Petunjuk:
1. Dimana posisi Anda saat di Jalan Menuju PD.
2. Tanyakan kepada diri Anda: Apakah selanjutnya??

Setelah Anda mengidentifikasi tujuan bisnis Anda 
berikutnya, Anda dapat mulai mengambil langkah-
langkah untuk mencapai tujuan itu. 

Jalan Menuju PD
Apakah selanjutnya?

Kunci untuk maju di sepanjang Jalan Menuju PD adalah 
tidak pernah berhenti menjangkau orang-orang baru dan 
membangun bisnis Anda, bahkan saat Anda mencapai 
tingkat baru. Jangan membandingkan diri Anda dengan 
Distributor lainnya - fokus pada bisnis Anda sendiri dan 
Anda akan sampai di sana. 

Tom Tighe Presidential Silver Ambassador 



Program Direktur Bintang adalah program percepatan 
pendapatan komisi tambahan Reliv. Afiliasi  Master Aktif 
yang secara pribadi mensponsori Distributor yang  mencapai 
tingkat MA dapat meningkatkan komisi tambahan  bulanan 
mereka pada setiap tingkat generasi. Jadi pekerjaan yang 
Anda lakukan sekarang bisa memberikan kenaikan gaji 
permanen!

Cara kerjanya:
 

3 bintang 
Kualifikasi:  Secara pribadi mensponsori tiga orang 

yang mencapai MA.

Imbalan:    Anda sekarang berhak untuk 
mendapatkan 1% tambahan override  
pada volume semua lini.

6 bintang 
Kualifikasi:  Secara pribadi mensponsori enam 

orang yang mencapai MA

Imbalan:   Anda sekarang berhak untuk 
mendapatkan 2% tambahan override  
pada volume semua lini. 

10-Bintang 
Kualifikasi:  Secara pribadi mensponsori 10 orang 

yang mencapai MA.

Imbalan:   Anda sekarang berhak untuk 
mendapatkan 3%  tambahan override  
pada volume semua lini.

Program Bonus Direktur  
Bintang (Star Director)  

3

6

10

Apakah selanjutnya? 



CATATAN: Bonus Direktur Bintang  selalu dapat diperoleh pada tingkat pertama-
dan  dapat diperoleh pada setiap tingkat hingga downline Direktur Bintang 
memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Contoh di atas menunjukkan   
potensi penerimaan override  tanpa ada Direktur Bintang tambahan di lini  Anda.

                             Level                                      Front Line Master Affiliates

  1–2 3–5 6–9 10+

 1st Level 8% 8%+1% 8%+2% 8%+3%

 2nd Level 6% 6%+1% 6%+2% 6%+3%

 3rd Level 4% 4%+1% 4%+2% 4%+3%

 4th Level 3% 3%+1% 3%+2% 3%+3%

 5th Level 2% 2%+1% 2%+2% 2%+3%

 6th Level   1% 2% 3% 
 & beyond  t t t 
 New money!  t t t

Potensi Pendapatan Override untuk  
Direktur Bintang

Ketika kita mempelajari rencana kompensasi Reliv, kami 
segera menargetkan 10 Direktur Bintang  sebagai tujuan. 
Kita tahu cara ini adalah salah satu kunci untuk mengem-
bangkan pemasukan jangka panjang. Sekarang Bonus 
Direktur Bintang  kita rata-rata $10.000 + per bulan. 

Jim and Sandy Schaben Presidential Double Platinum Ambassadors 



                             Level                                      Front Line Master Affiliates

  1–2 3–5 6–9 10+

 1st Level 8% 8%+1% 8%+2% 8%+3%

 2nd Level 6% 6%+1% 6%+2% 6%+3%

 3rd Level 4% 4%+1% 4%+2% 4%+3%

 4th Level 3% 3%+1% 3%+2% 3%+3%

 5th Level 2% 2%+1% 2%+2% 2%+3%

 6th Level   1% 2% 3% 
 & beyond  t t t 
 New money!  t t t

Ambassador atau Duta Besar mengemban misi Reliv untuk 
Memberikan Nutrisi bagi Dunia kita di seluruh dunia. Undangan 
ini adalah satu-satunya program yang meminta Distributor 
sukses untuk membimbing para pembangun bisnis yang 
inspiratif dan mewakili perusahaan pada acara-acara khusus. 
Reliv menghargai  upaya ini  langkah demi langkah - dengan 
memberikan kesempatan perjalanan eksklusif, bonus dan 
insentif lainnya.

Program Ambassador
apa berikutnya? 

Pencapaian Ambassador bagi saya berarti kebebasan. Saya 
telah kehilangan pekerjaan saya dan hampir kehilangan 
rumah saya ketika saya menemukan Reliv. Sekarang saya 
dibayar untuk membantu orang lain yang mencari jawaban 
seperti saya - dan saya menikmati semua perjalanan, bonus 
dan persahabatan seumur hidup di sepanjang jalan!  

Rosemary Bell Presidential Bronze Ambassador



   

Tingkatan Kualifikasi Keuntungan Bonus

tingkat kualifikasi keuntungan bonus

Ambassador

Perunggu

perak

emas

Platinum

4000 override  
dalam 2 bulan 
berturut-turut

1 Ambassador  
Garis Depan 

2 Ambassador  
Garis Depan

3 Ambassador  
Garis Depan

4 Ambassador  
Garis Depan

•  Pin Ambassador

•  perlengkapan  bisnis pribadi

•   Gratis pendaftaran konferensi 
dan acara eksklusif

 

•  Pin perunggu

•  Pin perunggu

•   bebas melakukan konferensi 
nasional di hotel

•  cincin Emas
•   bebas melakukan rangkaian 

konferensi nasional
•   bebas biaya transportasi 

menuju konferensi nasional

•  jam tangan Rolex

Pembagian kumpulan 
bonus Ambassador di 
seluruh dunia

Pembagian kumpulan 
bonus Ambassador di 
seluruh dunia

•   Tambahan 1% pada 
volume bisnis tingkat  
4 dan 5

…and
•   Tunjangan Mobil & 

asuransi kesehatan 

…and
•   Bonus  tambahan 2% 

pada tingkat 5 

Lingkar Dalam

Lihatlah ke  dunia: Setiap kali Anda maju ke tingkat Ambassador, Anda akan mendapatkan 
kesempatan untuk menikmati Perjalanan Selebrasi Kepemimpinan Anda. 
 
Dapatkan sesuatu yang lebih: Anggota Inner Circle dapat menambahkan tingkat override 
keenam - dan uang yang semakin besar - melalui program Bonus Presiden!



Saya hanya 23 tahun dan saya menjalankan bisnis sendiri  ber-
kat  Reliv. Saya  mencoba dunia usaha, tetapi setelah bekerja  
12 jam dalam sehari, saya diberhentikan dari tempat kerja, saya 
tahu pasti ada cara yang lebih baik. Sekarang waktunya saya 
mengatur waktu saya sendiri.

Apakah selanjutnya: Saya berencana untuk segera  membeli 
rumah pertama saya  dan terus membangun kehidupan yang 
selalu saya inginkan. Saya mencintai apa yang saya lakukan!

Cayla Collins Key Director

Reliv telah memberi kita gaya hidup yang 
luar biasa serta tujuan dalam hidup. Kita telah 
melakukan perjalanan di sejumlah negara di 
dunia dari Whistler sampai Munich dan meng-
hasilkan jutaan sambil membantu orang lain. 

Apakah selanjutnya: Kita terus menetapkan 
tujuan baru dan menjalankan bisnis kami 
dengan tujuan dan fokus. Ini akan memberi 
kita keamanan finansial dan kebebasan untuk 
hidup seperti yang kita pilih. 

Richard & Linda Vance 
Presidential Double Platinum Ambassadors

Kita menikmati hidup atas kendali 
kita sendiri dengan kelonggaran 
bekerja dari rumah. Berkat  Reliv, 
kami menyekolahkan dua anak gadis 
kami ke perguruan tinggi tanpa 
harus khawatir untuk membayar 
biayanya!

Apakah selanjutnya: Reliv memberi-
kan tujuan nyata untuk bekerja menu-
ju  masa depan pada setiap langkah. 
Para mentor dan alat yang tersedia 
memungkinkan kita untuk tumbuh 
lebih lanjut dan membantu organisasi 
kita melakukan hal yang sama.

Chris & Karin Ederer 
Ambassadors

$

Apakah
Selanjutnya?



Buat Anda...!
1. Mengenali 

Buatlah daftar orang-orang yang hendak Anda ajak mengobrol 
tentang Reliv — dan tak henti melakukan itu.

2. Terhubung 
Satu-satunya cara untuk mengembangkan bisnis Anda adalah 
saat Anda memberitahu orang-orang baru tentang Reliv. 
Sesederhana itu.  Dan dengan semua yang terjadi di Reliv 
sekarang, orang-orang akan mendengar tentang produk dan 
peluang bisnis kami. Biarkan mereka mendengarnya dari ANDA!

3. Berbagi cerita 
Ketika orang ingin mendengar lebih banyak,bagikan cerita 
Anda dan ceritakan kisah Reliv dengan cara yang paling 
sesuai dengan mereka - dan Anda. Butuh bantuan? Mintalah 
Distributor memberitahu Anda tentang Reliv.

4. Minta saran keputusan 
Orang tidak akan bergabung dengan Anda jika Anda tidak 
memintanya. Cukup sodorkan pilihan - Pelanggan utama, 
Distributor, Afiliasi Master - dan bertanya, “Dari mana Anda ingin 
memulai?” Setiap keputusan untuk bergabung dengan Reliv 
adalah keputusan yang bagus.

5. Daftar & lanjut  
Jangan menunggu — jadikan Reliv sebuah pengalaman 
luarbiasa bagi orang baru Anda. Bantulah para pelanggan 
dengan pengaturan produk mereka, lanjutkan pembelajaran 
dengan cerita-cerita dan dorong mereka naik ke Distributor.  
Set para Distributor Anda menuju kesuksesan.

Anda siap menjalankannya?   
Siapa yang mendengar tentang Reliv hari ini? 



Buat Anda...!
Apakah

Selanjutnya?
pelajarilah lebih lanjut ...

alat bantu dan tips bagaimana cara memulai: 
relivasiapacific.co.id/get-started

untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana kompensasi 
Reliv dan programnya yang  diuraikan dalam  panduan  ini: 

relivasiapacific.co.id/how-reliv-works
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