PERSYARATAN KEMITRAAN
Bergabunglah menjadi mitra agen pengiriman kami dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
Syarat Syarat Administrasi
1

Mengisi formulir permohonan keagenan serta melampirkan foto copy KTP dan
foto lokasi minimal 3 buah foto dikirimkan via email id.express1@gmail.com.

2

Fotokopi pemohon sebanyak 2 lembar

3

Foto counter luar ruang dan dalam ruang, ukuran postcard masing masing 1 lembar

4

Surat pernyataan tidak sedang terikat kerjasama dengan pihak lain yang melakukan
usaha sejenus dengan IDeX (diatas materai 6000)

5

Membayar biaya administrasi keagenan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus
ribu rupiah).

6

Menyetorkan uang keagenan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Uang tersebut akan dijadikan deposit saldo awal dan wajib melakukan top up pada saat saldo
kurang dari Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

7

Menanggung biaya pajak reklame (contoh : banner / neon box IDeX)

8

Menandatangani Perjanjian Kerja Sana (PKS) yang berlaku selama 12 bulan

Syarat Syarat Lokasi & Sumber Daya
1

Denah rencana lokasi counter / gerai.

2

Strategis (dekat dengan area bisnis), dapat diakses oleh kendaraan roda 4 dan dua arah.

3

Counter / gerai harus berbentuk ruko atau kios bangunan permanen (tembok batu
bata), berpintu kaca, dilengkapi alat pendingin udara (AC) dan memiliki ukuran ruang
minimal 3 x 4 m

4

Lokasi counter/gerai harus lulus survey yang dilakukan team survey IDeX.

5

Memiliki lahan parkir yang cukup minimal 1(satu) unit mobil.

6

Tampilan depan Counter dan ruang dalam sesuai dengan standar counter IDeX

7

Memiliki fasilitas komunikasi minimal 1 (satu) ﬁxed line telephone / mobile phone
(disarakan Blackberry / Smartphone)

8

Memiliki setidaknya 1 buah timbangan manual / digital yag berterra dengan kemampuan menimbang minimum 60 (enam puluh )kg
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Syarat Syarat SDM
1

Memiliki minimal 1 (satu) petugas admin dengan minimal pendidikan setingkat SLTA
atau sederajat

2

Memiliki minimal 1 9satu) petugas pick up

3

Petugas harus memiliki sertiﬁkat lulus training sales counter dari IDeX Kantor Pusat

4

Wajib menggunakan seragan dari ID Card Agen

5

Wajib melakukan penjemputan / pick up kiriman dari pelanggan / pengirim

Syarat Syarat Pelayanan
1

Agen harus menjunjung tinggi kepuasan dan menjaga citra perusahaan IDeX

2

Menerapkan management dengan nilai nilai dasar perushaan IDeX

TARGET DAN KOMISI PENJUALAN
Target penjualan selama 3 (tiga) bulan pertama sebesar min Rp 5.000.000,Target penjualan bulan ke 4 (empat) dan seterusnya sebesar Rp 5.000.000,-/
bulan atau Rp 60.000.000,- / tahun
Apabila target penjualan pada bulan ke 4 sampai dengan maksimal 1 (satu) tahun
tidak tercapai , maka kantor pusat IDeX berwenang untuk meninjau kembali kerja
sama keagenan

KOMISI PENJUALAN
Target penjualan Rp 1,-

s/d Rp 10.000.000,-

= komisi penjualan 15%

Target penjualan Rp 10.000.001,- s/d Rp 15.000.000,-

= komisi penjualan 17,5&

Target penjualan Rp 15.000.001,-

= komisi penjualan 20%

Komisi penjualan product Reguler Rp 1 s/d Rp 5.000.000,- = komisi penjualan 22%
Komisi penjualan product Reguler > Rp 5.000.001,-

= komisi penjualan 25%

FORMULIR PENGAJUAN KEAGENAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap Pemohon

:

No Identitas ( KTP / SIM )

:

Alamat Pemohon

:

No telp / Hp Pemohon :

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai agent pengiriman / cash counter
dengan lokasi :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Demikian surat permohonan ini kami buat agar dapat ditindak lanjuti.

Hormat kami,

(………………………………………..)
Pemohon

