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SUCCESS PLAN ORIFLAME – LEADERS EDITION MENJELASKAN MENGENAI PROGRAM
HADIAH DARI PENGHASILAN BULANAN, BONUS UANG TUNAI, TITEL, REKOGNISI,
HADIAH, SERTA KONFERENSI LOKAL DAN INTERNASIONAL YANG DIBERIKAN KEPADA
PARA PENCAPAI TERTINGGI DI ANTARA PARA LEADER INDEPENDEN ORIFLAME.
BACA UNTUK MENGETAHUI CARA MENCAPAI LEVEL TERTINGGI, DAN GUNAKAN
SUCCESS PLAN INI SEBAGAI BAHAN PANDUAN ANDA.
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“Bangun Masa Depan yang Lebih
Cerah Bagi Anda dan Keluarga”
“Selama lebih dari 45 tahun, kami beruntung dapat memberikan kesempatan kepada jutaan orang untuk
mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Kini kesempatan yang diberikan oleh Oriflame menjadi lebih
menarik dari sebelumnya, dan kami senang Anda memilih untuk mewujudkan ambisi Anda bersama kami.
Saat Anda mengajak teman-teman untuk bergabung dengan Oriflame, berarti Anda telah memberikan
mereka sarana untuk dapat mewujudkan mimpi mereka, dan sebagai imbalannya, bisnis Anda sendiri pun
dapat berkembang sehingga membuat Anda semakin dekat pada pencapaian mimpi. Ini adalah sebuah
kesempatan di mana Anda, tanpa melihat apapun latar belakang dan kondisi keuangan Anda, lewat kerja
keras, Anda dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi diri Anda sendiri dan keluarga. Semakin
banyak Anda mengajak dan mendukung orang, maka bisnis Anda pun semakin berkembang, dan dengan
sendirinya, semakin banyak pula pendapatan yang masuk ke dalam pundi-pundi Anda. Mimpi yang
mengobsesi Anda, keinginan kuat serta kemauan untuk berhasil adalah kunci sukses dari para Leader
Oriflame di seluruh dunia. Kini kami mengajak Anda untuk menikmati peluang untuk mendapatkan
penghasilan yang unik ini dan kami doakan Anda sukses dalam meniti karir.

SELAMAT !
Anda baru saja membuka Success Plan dan berdasarkan pengalaman kami, mereka yang melakukannya, menganggap ini adalah
momen penting dalam karir mereka di Oriflame. Ini adalah saat di mana orang memutuskan untuk maju lebih dari sekedar menjual
produk kepada beberapa konsumen, dan mulai membangun bisnis sendiri. Walaupun menjual dan menggunakan produk sekaligus
sangat penting, pendapatan yang tak terbatas dan peluang untuk berkembang akan muncul ketika Anda mengajak yang lainnya untuk
menjadi Konsultan. Untuk membantu Anda sukses dalam proses tersebut sekaligus menikmati keuntungannya, kami mengembangkan
“Success Plan – Leaders Edition.”
Ini adalah sarana pembimbing yang mudah dimengerti yang di dalamnya menjelaskan berbagai keuntungan yang akan Anda nikmati
sebagai Konsultan Oriflame. Success Plan ini juga memberikan Anda berbagai ide, metode, dan juga saran yang dapat membantu
Anda berkembang sebagai seorang Leader.
Success Plan juga memuat beberapa kesaksian yang menggugah dari para Leader sukses kami yang telah berhasil membuat Oriflame
menjadi bagian dari hidup mereka. Kami berharap mereka dapat memotivasi Anda untuk menyadari potensi yang Anda miliki.
Kini kami mengajak Anda untuk memiliki mimpi, menentukan target, dan merencanakan langkah yang akan dilakukan dalam karir
Anda bersama Oriflame. Perusahaan bersama dengan para Leader senior akan terus mendukung Anda, walaupun dalam hal ini
sepenuhnya terserah kepada Anda seberapa jauh Anda ingin mencapai hasil dan berapa banyak penghasilan yang Anda inginkan.
Visi Oriflame adalah untuk mewujudkan mimpi, karenanya dengan tulus hati kami berharap semoga Anda dapat mewujudkan segala
mimpi lewat peluang bisnis Oriflame.

Jonas af Jochnick
Oriflame co-founder

Robert af Jochnick
Oriflame co-founder

Magnus Brännström
CEO

Jesper Martinsson
COO
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INILAH ORIFLAME

FAKTA ORIFLAME
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• Didirikan di Swedia pada tahun
1967
• Memiliki berbagai macam produk
kecantikan yang inovatif dan
terinsipirasi dari alam khas Swedia
• Penjualan di lebih dari 60 negara
yang mencakup lima benua
• Perusahaan kecantikan dengan
sistem penjualan langsung dari
Eropa yang terbesar

• Memiliki penjualan sekitar €1,5
milyar per tahun
• Memiliki sekitar 3,5 juta Konsultan
di seluruh dunia
• Memiliki Pusat Penelitian dan
Pengembangan Global dengan
lebih dari 100 orang ilmuwan
• Memiliki 5 unit produksi sendiri di
Swedia, Polandia, China dan Rusia
dan India

• Memiliki sekitar 1000 jenis produk
kosmetik
• Memiliki sekitar 8000 karyawan
• Masuk dalam daftar saham di
Nasdaq OMX Nordic Exchange
• Salah satu pendiri dari World
Childhood Foundation

VISI KA MI

MISI KA MI

P RI N SI P KAMI

MENJADI PERUSAHAAN
KOSMETIK SISTEM
PENJUALAN
LANGSUNG NO. 1

MEWUJUDKAN
MIMPI

TOGETHERNESS,
SPIRIT AND PASSION

Kami bersemangat untuk
mewujudkan mimpi. Kami
ingin menjadi sarana bagi
para Konsumen, Konsultan
dan Staf untuk mewujudkan
mimpi mereka dan menggapai
kehidupan yang lebih
sejahtera dan berarti.

Ketiga faktor itu adalah
resep kunci kesuksesan kami
sebelumnya, dan akan tetap
menjadi kunci penting bagi
kesuksesan kami di masa
mendatang. Menghargai dan
menjalankan prinsip yang
kami miliki bisa membuat
suasana positif, dan itu
penting dalam bisnis kami.

Visi kami merupakan
pernyataan dari tujuan utama
korporat kami. Kami yakin
bahwa konsep peluang bisnis
kami – menghasilkan uang
sekarang dan mewujudkan
mimpi esok – bersama
dengan para staf dan juga
Konsultan mandiri serta para
Leader yang menjalankan
prinsip perusahaan akan
membawa kami pada posisi
yang utama.
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YANG KAMI TAWARKAN
Sebagai seorang Konsultan, Anda diberikan kesempatan untuk Look
great, Make money and Have fun. Misi kami adalah mewujudkan mimpi
– dan itu artinya memberikan Anda sarana dan juga inspirasi untuk
mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik, mencapai keinginan
pribadi Anda. Inilah yang kami maksud dalam prakteknya:
LOOK GREAT

MAKE MONEY

HAVE FUN

Dengan keahlian dalam bidang
perawatan selama lebih dari 45 tahun,
Oriflame mengerti bagaimana
menggabungkan antara yang terbaik
dari alam dengan ilmu pengetahuan
mutakhir sehingga menghasilkan
produk yang bermanfaat. Anda juga
akan selalu tahu tren terbaru dalam
dunia kecantikan dan fesyen melalui
produk-produk make-up, wewangian,
dan aksesoris kami. Produk
Wellbeing menawarkan solusi yang
alami dan terbaru untuk pola hidup
sehat dan mengontrol berat badan.

Sebagai seorang Konsultan, Anda
bisa langsung mulai mendapatkan
uang. Anda dapat menentukan
target sendiri, pendapatan yang
diinginkan serta jam kerja yang akan
dijalani. Anda dapat memilih untuk
menjadikan bisnis ini sebagai karir
purna waktu atau pun menjual
produk dalam waktu luang sebagai
pendapatan tambahan.

Bekerja pada Oriflame membuat
Anda memiliki kesempatan untuk
bertemu dengan orang-orang baru
dan membuat jaringan pertemanan
yang baru, berkembang dalam hal
pribadi dan juga profesional lewat
pertemuan-pertemuan yang
diadakan, pelatihan dan seminar
serta berpergian ke luar negeri dan
memenuhi kualifikasi untuk
menghadiri event bergengsi.

Dengan Oriflame, Anda akan look great, make money and
have fun.

ÖZGÜL CINGIL

LEADER GLOBAL ORIFLAME, TURKI
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“Aku percaya Tuhan memberikan tiga kesempatan kepada manusia di
dalam hidup mereka untuk menjalani kehidupan yang mereka impikan. Dan
aku yakin aku mendapatkan salah satunya saat aku menemukan Oriflame.
Dengan menggunakan produk Oriflame yang hebat, aku tak hanya membuat
diriku tampak cantik tetapi juga membuat kehidupan seluruh konsultanku
menjadi indah. Aku menjalani kehidupan yang aku impikan bersama Oriflame
berkat penghargaan finansial yang diberikan oleh Oriflame. Berkat Oriflame
pula aku bertemu banyak orang dengan berbagai macam usia dan latar
belakang sosial dan aku merasa senang menghabiskan waktu dengan
mereka. Juga berkat Oriflame, aku bisa berpergian ke negara-negara yang
aku bahkan tak pernah bermimpi bisa mengunjunginya.”
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LOOK GREAT

MAKE MONEY

HAVE FUN

Apa yang membuat produk Oriflame berbeda?

Oriflame telah membangun kredibilitasnya lebih dari 45 tahun untuk mengembangkan produk yang berbeda yang terinsipirasi serta menggunakan bahan-bahan
dari alam dan digabungkan dengan teknologi ilmu pengetahuan yang mutakhir.
Dari semua itu, kami berani menjamin bahwa kami selalu mengikuti tren terkini
dalam bidang fesyen dan kecantikan dengan menawarkan kosmetik, wewangian
dan aksesoris yang terbaru. Melalui Wellbeing by Oriflame, kami menawarkan
rangkaian termutakhir untuk pola hidup sehat melalui berbagai produk alami.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Oriflame

Tim kami terdiri lebih dari 100 orang ilmuwan dan para ahli teknologi yang
kaya akan pengalaman dalam bidang penelitian, pengembangan, teknologi dan
juga jaminan kualitas.

Pabrik pembuatan produk Oriflame

Sebagian besar produk kosmetik dibuat di lima pabrik milik Oriflame. Peralatan
yang modern dan standar produksi yang tinggi menjamin kualitas produk yang
terpercaya.
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MAKE MONEY

HAVE FUN

ORIFLAME MEMBERIKAN ANDA TIGA
CARA UNTUK MENGHASILKAN UANG...

Oriflame menawarkan serangkaian produk
kecantikan bagi seluruh keluarga: perawatan
kulit, kosmetik, perawatan tubuh dan rambut,
wewangian, wellbeing serta aksesoris dengan
harga-harga yang terjangkau.
Katalog-katalog memuat tren kecantikan dan fesyen terbaru serta padat
dengan berbagai penawaran menarik, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk
membeli serta merekomendasikan kepada teman dan konsumen Anda.

LOOK GREAT

1. Menghemat uang dengan membeli produk-produk Oriflame
2. Menunjukkan katalog lalu mendapatkan diskon atas penjualan Anda
3. Mengajak yang lain untuk bergabung dalam satu tim dan bersama-sama
mendapatkan penghasilan

Alasan bergabung: Produk-produknya

OLGA AND
MILAN VLAJIĆ

LEADER GLOBAL ORIFLAME,
SERBIA
“Saya adalah konsumen Oriflame yang sangat puas
selama tiga tahun, hanya dengan menggunakan
kosmetik dekoratif. Saya tidak memiliki informasi
apa pun mengenai kosmetik dasar dan Wellbeing.
Saya selalu terkesan dengan kualitas, harga, dan
ketahanan produk. Kini semua yang ada di kamar
mandi saya berasal dari Oriflame. Saya juga suka
sekali memberikan produk Oriflame sebagai hadiah
untuk anggota keluarga yang lain dan sekali
menggunakan produk itu, mereka langsung ingin
membelinya. Saya rasa mengapa sebagian orang
tak menggunakan Oriflame adalah karena mereka
tak mengenal produknya. Akhirnya saya
mengatakan kepada mereka mengenai peluang
berbisnis di Oriflame.Produk-produk Oriflame dan
peluang bisnis yang mereka berikan diperkenalkan
pada abad 20. Jika Anda menggunakan produk itu,
Anda bisa menjadi cantik tak hanya di luar tetapi
juga di dalam, tingkatkan kesehatan Anda dengan
menggunakan produk Wellbeing dan sekaligus
menjadi sangat sukses.”

1. Menghemat uang dengan membeli produk Oriflame

Oriflame memberikan saya kebebasan
untuk menentukan pilihan

Ketika Anda baru saja memulai dengan menjadi seorang Konsultan Oriflame,
Anda memiliki kesempatan untuk menikmati produk Oriflame dengan diskon
untuk harga yang tertera pada katalog.

RUBY SALDARRIAGA
DE KOCH

2. Menunjukkan katalog lalu mendapatkan diskon atas penjualan Anda

“Keputusan untuk berkarir bersama Oriflame 9
tahun lalu adalah keputusan terbaik yang pernah
saya buat. Ketika saya melihat Success Plan, saya tak
ragu sedikit pun bahwa Oriflame adalah perusahaan
yang saya cari selama ini, dan setiap harinya saya
bercerita kepada semua orang mengenai Oriflame,
dan saya menceritakan kepada mereka bahwa
Oriflame adalah perusahaan yang terbaik, paling
peduli, dan juga paling murah hati. Oriflame
memberikan saya kesempatan untuk terus bermimpi,
terus mewujudkan mimpi-mimpi dan membantu yang
lain melakukan hal yang sama, berkembang secara
pribadi dan juga spiritual. Saya menyukai orang
banyak dan kepuasan terbesar saya adalah
membantu orang untuk menemukan serta
mengembangkan bakat mereka. Dengan Oriflame,
saya bebas mengatur waktu, dan juga memiliki
kebebasan finansial. Saya menyadari bahwa saya
membangun bisnis yang stabil untuk diri sendiri dan
keluarga, dan saya merasa lega saat memikirkan
masa depan, karena keluarga saya dapat mewarisi
bisnis yang saya lakukan. Untuk saya, Oriflame
adalah kehidupan, dan ini adalah tentang merasa
muda, merasa berguna dan produktif. Saya yakin
dengan Oriflame, saya mencintai Oriflame dan setiap
hari Oriflame bisa membuatku senang. Saya
menyarankan Anda untuk menyebarkan kesempatan
berbisnis ini dengan setiap orang yang Anda temui!
Ajak mereka untuk bergabung dengan Oriflame –inti
bisnis ini adalah membuat banyak orang membeli
sedikit. Semoga Anda berhasil!”

Penghasilan pertama Anda diperoleh dari merekomendasikan produk dan
melayani konsumen. Anda berhak mendapatkan 30% keuntungan langsung atas
penjualan yang Anda lakukan kepada konsumen.

A N DA

ORDER-ORDER
KO N S U M E N

LEADER GLOBAL ORIFLAME,
KOLOMBIA
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CARA MENUNJUKKAN
KATALOG DAN
MENDAPATKAN ORDER
Berjualan Langsung dalam Oriflame itu sangat sederhana. Anda hanya menunjukkan katalog ke orang yang
Anda kenal, temannya teman, lalu mengajak mereka untuk memesan.

CARA MENUNJUKKAN
KATALOG DAN
MENDAPATKAN ORDER
CARA MENJUAL PRODUK ORIFLAME
1. Mengenal dasar-dasar produk dan katalog
- Produk-produk baru dan penawaran spesial
- Gunakan Panduan Perawatan Kulit dan Colour Chart
- Mengenal produk favorit Anda sendiri

FORMULA SUKSES: TAWARKAN SETIAP KATALOG BARU DAN
DAPATKAN ORDER DARI SEDIKITNYA 20 KONSUMEN!
Date ...............................................................................................

Sponsor Name / Phone Number ..........................................

Name & Surname .......................................................................

.........................................................................................................

Next Home Meeting Date / Location ....................................

Leader’s Name / Phone Number .........................................

Next Big Meeting Date / Location ..........................................

TIPS PENTING:

.........................................................................................................

Next Product Training Date / Location ................................

Director’s Name / Phone Number ......................................

Next Beauty Academy Date / Location .................................

.........................................................................................................

Which one will she/he be more interested in?
NAME

Who are the
How many
BP’s will she people she/he knows
Product
Earning opportunity
place order might be interested in
To which meeting When can you invite?
Oriflame?
for?
can you invite
Day & Hour

1
2
3
4
5

1. SELALU BAWA KATALOG KE MANA PUN.
Anda tak pernah tahu siapa yang akan Anda temui!
2. TUNJUKKAN KATALOG ITU BERSAMA DENGAN
KONSUMEN ANDA
Konsultan yang baik akan menemani konsumennya melihatlihat katalog, memberikan saran dan merekomendasikan
produk yang sebaiknya dimiliki. Hal ini terbukti dapat
meningkatkan order.
3. PINJAMKAN KATALOG ITU KEPADA KONSUMEN ANDA
Kami menyarankan Anda untuk meminjamkan katalog itu
kepada konsumen Anda tak lebih dari 2-3 hari.
Katakan, “Aku akan meminjamkan katalog ini kepadamu dan
aku akan kembali untuk mengambilnya besok”. Akan ada lebih
banyak konsumen potensial yang melihat katalog, dan order
Anda akan meningkat.

4. SEBELUM BERTEMU KONSUMEN, PIKIRKAN APA YANG
DISUKAINYA

6
7

gunakan. Sesuaikan rekomendasi Anda dengan kebutuhannya.
5. CATATLAH ORDER YANG ANDA TERIMA DALAM
BUKU KHUSUS
Jangan mencatat pada selembar kertas atau pada katalog –

9
10
12
13
14
15

3
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Jadilah yang pertama mendapatkan katalog baru dan terdepan
dalam kompetisi!

Three days after the phone call
(face to face)

❏ Sharing first experiences about Oriflame
business,

18

❏ Showing how to place orders online
❏ Credit conditions, credit card and
installment opportunities
❏ Explaining how to receive parcels
❏ Explaining how to do the payments
❏ Explaining product guarantee
❏ Reminding about Welcome Program and
other campaigns if there are any.
❏ Reminding about earning targets.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29
30
SUM
– You plan to earn.......................for the current catalogue period.
What are you planning to do with the money you earn?.............................................................................

1

Your sponsor will help you with
the following

❏ Filling in the application form
❏ Detecting your skin type with Skin Analysis Test ..................
❏ Detecting products suitable for you from the Skin Map
❏ How much profit will you gain when you buy these products for
yourself?.............
❏ Preparation of a name list of the people you know who will be willing to see
the catalogue and be interested in earning opportunity
❏ Welcome programs and other programs that you should not miss
❏ Deciding on a date for the visits which your Sponsor will accompany you
❏ Deciding on the meeting to which you will invite the people who will be
interested in earning opportunities

Opportunities you should not
miss for current and next
catalogue period,
Code
.....................
.....................
.....................

Page
.....................
.....................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

6. MINTA SAUDARA DAN TEMAN UNTUK MEMBAWA
KATALOG ANDA KE TEMPAT KERJA MEREKA /
SEKOLAH / RUMAH
7. TERIMA ORDER DI AWAL KAMPANYE

2. Buat Daftar Nama
- Nama-nama dari “Inner Circle” dan “Outer Circle” Anda
- Perpanjang daftar nama tersebut lewat referensi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan minat
Anda dan mendapatkan calon prospek

Appointment date.....................hour........................

11

ada resiko hilang.

Katalog bisa bekerja bahkan tanpa Anda!

Two days after the first meeting
(via phone)
❏ Which customers were you able to visit?
❏ How many orders were collected?
❏ Were there any questions asked by the
customers?
❏ Were the other people interested in
Oriflame added on the name list?
❏ Are there any other people that she/he
wants to visit with the Sponsor?
❏ Reminding about the dates of Home
Meetings, Big Meeting and Product Training,
❏ How many people will attend these
meetings?
❏ Reminding about Welcome Program and
other campaigns if there are any.
❏ Making appointment for a meeting
for 3 days later.

8
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Ingat usia calon konsumen Anda dan apa yang biasanya ia

2

One week after face to face
meeting or 4 days before period
the catalogue is over (via phone)

❏ Did were place order?
❏ Was she able to attend Welcome Program
and other campaign opportunities?
❏ Were the products delivered to the
customers, were the payments collected?
❏ Was the target for earning attained?
❏ Were orders taken for the next catalogue?
❏ Are the names increasing on the name list?
❏ How many people will be in the
next meeting?.................
❏ Reminding about Home Meeting,
Big meeting and product training dates
❏ Invitation to the Step 2 Training organized
especially for the consultants who brought
guests to the meetings

3. Berinvestasi dalam katalog
- Minimal 10 katalog per satu periode, untuk target 20 orang konsumen
- Usahakan katalog terus berpindah dari konsumen yang satu ke konsumen lainnya
- Berbagi tautan online dengan konsumen Anda di dunia maya
- Bila mungkin, Anda bisa menggunakan aplikasi iPad untuk menunjukkan katalog
4. Tawarkan katalog dan dapatkan order
- Ajukan pertanyaan, dengarkan jawabannya, gunakan petunjuk yang telah diberikan dan kemudian
tunjukkan katalog
- Catat order secepatnya, jika perlu tinggalkan katalog selama 2-3 hari
- Terima pembayaran penuh dan tunjukkan katalog berikutnya

SEMAKIN BANYAK ORANG YANG MELIHAT-LIHAT KATALOG MAKA SEMAKIN BANYAK PULA ORDER YANG DIDAPAT DAN JUGA SEMAKIN BANYAK
PENGHASILAN YANG DIDAPAT! KAMI JUGA MEMILIKI KATALOG VERSI ONLINE. SILAKAN KUNJUNGI LAMAN KAMI DI WWW.ORIFLAME.CO.ID
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT. APLIKASI E-CATALOGUE UNTUK IPAD JUGA TERSEDIA.

3. Menghasilkan uang dengan mengajak orang lain dan membentuk tim untuk menghasilkan uang bersama-sama

REWARD YANG DIDAPAT DARI MENGAJAK DAN MEMBENTUK TIM
Di Oriflame, Anda bisa mendapatkan pendapatan yang tak terbatas hanya dengan MENGAJAK orang lain untuk bergabung
(mensponsori). Ini adalah bentuk reward sebagai hasil dari membimbing dan menunjukkan orang lain cara untuk sukses.
Pendapatan

Dari mensponsori

Pendapatan dari mensponsori tumbuh lambat pada
awalnya – kemudian meningkat pesat tanpa batas!

Dari menjual

Waktu
(bulan)

16

PERTAMA KALI, PENDAPATAN UTAMA ANDA DATANG DARI MENUNJUKKAN KATALOG DAN MENDAPATKAN ORDER, NAMUN PADA BULANBULAN BERIKUTNYA, PENDAPATAN AKAN TERUS BERKEMBANG DARI MENGAJAK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SAMA.
ORANG YANG SUKSES DALAM ORIFLAME ADALAH MEREKA YANG TEKUN DAN BERSABAR DALAM MENSPONSORI.
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KONSEP PELUANG
BISNIS KAMI
MENDAPATKAN UANG SEKARANG DAN MEWUJUDKAN MIMPI
ESOK
Anda telah mengetahui bahwa pada saat pertama memulai, sebagian besar pendapatan Anda berasal dari MENUNJUKKAN
katalog dan mendapatkan order. Dengan demikian, Anda “Mendapatkan Uang Sekarang.”
Seiring perjalanan waktu, Anda bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan dengan cara MENGAJAK orang lain, dan melatih tim
untuk mengerjakan hal yang sama.
Pendapatan dari tim Anda yang terus meningkat dapat mengubah hidup Anda. Peluang untuk mendapatkan pendapatan sungguh
tak ada batasnya. Inilah yang kami sebut dengan “mewujudkan mimpi Anda esok.”
Rencana Kompensasi – Success Plan, membuat Anda mendapatkan kompensasi atas penjualan yang Anda lakukan dan juga
penjualan yang dilakukan oleh orang yang ada AJAK dan rekrut untuk bergabung dengan Oriflame.
Saya telah berhasil mewujudkan mimpi pribadi dan juga
profesi dengan bantuan Oriflame

VLADIMIR POLEZHAEV

LEADER GLOBAL ORIFLAME DARI RUSIA
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“Pertama kali bergabung dengan Oriflame, kami tidak memiliki mimpi apapun, kami hanya membutuhkan uang. Lalu akhirnya ketika kami menerima pendapatan pertama kami dan menikmati uang
yang kami dapat barulah kami mulai untuk bekerja dengan antusiasme yang lebih berlipat lagi.
Pernah anak perempuan kami yang bungsu mengeluh bahwa kami tak lagi membacakan dongeng
untuknya, seperti yang dilakukan oleh orang tua lainnya. Jawaban kami kepadanya adalah,“Kami
memang tidak membacakan dongeng untukmu karena kami sedang berusaha bekerja agar kelak
hidupmu di masa depan bak sebuah dongeng.” Lalu waktu pun berlalu dan dia pun sudah akan
masuk perguruan tinggi, kami katakan padanya bahwa dia bisa memilih universitas yang mana saja
yang ia mau di dunia ini! Sekarang kami sudah menjadi pengusaha dan sangat kaya. Tujuan kami
adalah membantu yang lain untuk dapat mengulang sukses kami. Dan kami bangga hal itu cukup
mungkin untuk diwujudkan. Kami tak hanya memiliki organisasi yang terbesar dalam Oriflame,
tetapi juga yang paling memberikan keuntungan di dunia, yang memberikan pendapatan kepada
ribuan orang di dunia sekaligus membantu mereka mewujudkan mimpinya dengan Oriflame!”
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SUCCESS PLAN
ORIFLAME

Intensif Rumah atau
Mercedes CLA 200 Urban*
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Memiliki 24 grup 21% langsung dimana 18 diantaranya mencapai
Diamond Director di level mana saja selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 5,480 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 2,8 Milyar
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive
Conference (terbang di Business Class untuk 4 tiket)
- Oriflame Car Program
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Leadership Council
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Memiliki 24 grup 21% langsung dimana 12 diantaranya mencapai
Diamond Director di level mana saja selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 4,450 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 2,1 Milyar
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive
Conference (terbang di Business Class untuk 4 tiket)
- Oriflame Car Program
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Leadership Council

Memiliki 24 grup 21% langsung dimana 6 diantaranya mencapai
Diamond Director di level mana saja selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 3,6 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 1,4 Milyar
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive
Conference (terbang di Business Class untuk 4 tiket)
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Leadership Council
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Memiliki 24 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 2,880 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 700 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive
Conference (terbang di Business Class untuk 4 tiket)
- Oriflame Car Program
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Leadership Council
Memiliki 21 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 2,354 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 294 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive Conference (4 tiket)

Memiliki 18 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 1,8 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 252 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive Conference (4 tiket)
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Memiliki 24 grup 21% langsung dimana 24 diantaranya mencapai
Diamond Director di level mana saja selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 6,770 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 7 Milyar
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive
Conference (terbang di Business Class untuk 4 tiket)
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Leadership Council
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ta

ta

Mereka dengan level Performance Discount (PD)
antara 0-9% di Success Plan.
Berhak pula atas:
- Keuntungan langsung
- Welcome Program
- Business Class

CONSULTANT

ta

Rp. 42 Ju

Rp. 21 Ju

Minimum 10.000 Business Point (BP) atau memiliki
satu grup 21% dan Grup Pribadi dengan minimum
4.000 BP atau memiliki paling tidak dua grup 21%
Berhak pula atas:
- Pin Recognition
- Undangan mengikuti Director Seminar
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Memiliki 4 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 240 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 28 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference

Memenuhi kriteria Senior Manager selama 6 kali
dalam periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 72 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 7 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
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Memiliki 6 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 460 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 42 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond Conference
- Oriflame Car Program

Memiliki 1 grup 21% langsung dan minimum 4.000 Business Point (BP)
selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp72 juta. Berhak pula atas:
- Cash Award Rp10 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar

CAS

Rp. 2,1 Milyar

Memiliki 2 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 120 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 14 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference

MANAGER

Rp. 2,8 Milyar

Memiliki 8 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 600 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 56 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond Conference

Memiliki 3 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 180 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 21 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International
Gold Conference

Level PD antara 12-18% sesuai Success Plan.
Berhak pula atas:
- Business Class
- Leaders Club (mulai dari peringkat 15%)
- Pin Recognition

Rp. 7 Milyar
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ARD

Anda akan segera menyadari berbagai
keuntungan yang didapat dengan bekerja sebagai
Konsultan Oriflame. Begitu Anda mendapatkan
titel baru dalam Success Plan, Anda akan
mendapatkan lebih banyak uang dan berbagai
rekognisi di Oriflame. Dengan mengembangkan
bisnis Anda di Oriflame, kami sebaik mungkin
akan membantu Anda untuk memaksimalkan
potensi serta keahlian bisnis Anda. Kami akan
sebaik mungkin membantu Anda untuk berhasil
dan mewujudkan mimpi Anda lebih cepat dari
yang pernah Anda bayangkan!
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Memiliki 10 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 720 juta
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 70 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond Conference (3 tiket)

SENIOR DIRECTOR

Memiliki 15 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 1,440 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 210 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan Executive Conference (4 tiket)

Memiliki 12 grup 21% langsung selama 6 kali dari periode 12 bulan.
Pendapatan rata-rata pertahun Rp. 1,060 Milyar
berhak pula atas:
- Cash Award Rp. 168 juta
- Pin Recognition
- Undangan menghadiri Gala Dinner untuk 2 orang
- Undangan menghadiri Director Seminar
- Memenuhi kualifikasi mengikuti International Gold Conference
- Memenuhi kualifikasi mengikuti Global Diamond dan
Executive Conference (4 tiket)
- Oriflame Car Program

Syarat dan ketentuan:
1. Bonus dibayar pada hari kerja ke-4 di bulan berikutnya.
2. Cash award dibayar maksimal 45 hari kalender setelah
kualifikasi tercapai.
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MENJADI LEADER SUKSES
BERSAMA ORIFLAME

PENGEMBANGAN DIRI

Menjadi seorang Director berarti memimpin grup Anda, termasuk juga
Leader lainnya. Modul-modul pelatihan yang berbeda dari Oriflame
Academy dan seminar-seminar yang dirancang khusus bagi para Director
dapat membantu Anda mengasah kemampuan kepemimpinan.
Pertemuan-pertemuan reguler dengan para Directors lainnya dan
manajemen Oriflame membantu Anda untuk berkembang lebih jauh lagi.

DIRECTORS’ MEETING

Anda akan segera menyadari berbagai keuntungan yang didapat dengan bekerja sebagai
Konsultan Oriflame. Begitu Anda mendapatkan titel baru dalam Success Plan, Anda akan
mendapatkan lebih banyak uang dan berbagai rekognisi di Oriflame. Dengan mengembangkan
bisnis Anda di Oriflame, kami sebaik mungkin akan membantu Anda untuk memaksimalkan
potensi serta keahlian bisnis Anda. Kami akan sebaik mungkin membantu Anda untuk berhasil
dan mewujudkan mimpi Anda lebih cepat dari yang pernah Anda bayangkan!

KEUNTUNGAN MENJADI SEORANG LEADER ORIFLAME
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Mendapatkan pendapatan yang baik. Pendapatan pada level Manager mandiri memang bagus, tetapi pendapatan Anda bisa jauh lebih
banyak ketika Anda mencapai level Director! Rata-rata pendapatan yang didapat oleh Director pada tahun pertama adalah
Rp 72.000.000,- namun itu baru awal saja. Ketika Anda mencapai level Director yang lebih tinggi lagi, maka pendapatan Anda pun
akan ikut meningkat dan Anda memiliki kesempatan luar biasa untuk menciptakan keuangan yang stabil bagi diri Anda sendiri dan
keluarga. Seorang Gold President Director bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 4.450.000.000,Cash awards yang fantastis – Ketika Anda menjadi seorang Director, bonus uang tunai dibayarkan bersama dengan
pendapatan bulanan biasa. Penghargaan berupa uang tunai berkisar mulai dari Rp 7.000.000,- hingga Rp 7.000.000.000,(Diamond President Director)
Rekognisi – Manager ke atas mendapatkan pin unik untuk dikenakan. Pin ini menunjukkan kepada setiap orang di sekitar Anda
bahwa Oriflame mengakui Anda sebagai Leader kelas atas dan juga mitra bisnis.
Leaders’ Club – Sebagai seorang Director, Anda akan tahu bahwa Anda telah membuat kemajuan yang signifikan dengan
bergabungnya Anda dalam Leaders’ Club. Rekognisi yang diberikan dengan menjadi anggota Leader’ Club yang eksklusif adalah
sebuah reward tersendiri, ditambah lagi Anda juga akan berkesempatan menghadiri event yang sifatnya “hanya untuk undangan”
dan seminar-seminar pelatihan serta menikmati berbagai insentif yang tersedia hanya bagi para anggota Learders’ Club
Hubungan langsung dengan Oriflame – Dengan jabatan Director, Anda langsung berhubungan dengan Oriflame dan
bukan melalui sponsor ataupun Director lainnya. Seorang Director memimpin grupnya dengan kontak langsung dengan
perusahaan.
Ditampilkan dalam newsletter – Ketika Anda telah mencapai level Director, Anda akan ditampilkan dalam newsletter.
Pada level Director yang tertinggi, sebuah artikel yang lebih pribadi tentang Anda akan dimuat. Dengan pengeksposan yang luas
ini, Anda bisa membagi cerita dan pengalaman Anda dengan para downline.

Sekali Anda mencapai level Director, Anda akan dikenal sebagai Leader
utama di Oriflame. Pada Directors’ Meeting, Anda akan membahas topiktopik terkini yang berhubungan dengan bisnis Anda bersama wakil-wakil
dari manajemen Oriflame.

GALA DINNER BAGI DIRECTOR

Acara ini merekognisi dan menganugerahkan penghargaan bagi para
Director baru dari seluruh level. Acara makan malam ini diadakan pada
tempat yang eksklusif, dan dengan tim manajemen Oriflame sebagai tuan
rumah. Acara ini selalu menyenangkan, penuh kejutan, dan dihadiri oleh
para pesohor dan tamu terhormat!

DIRECTORS’ SEMINAR

Directors’ Seminar adalah acara satu sampai dua hari di sebuah tempat
konferensi. Undangan spesial diberikan kepada para Director baru.
Ini adalah sebuah kesempatan yang fantastis untuk bertemu dengan tim
manajemen Oriflame dan sesama rekan Director di dalam sebuah
suasana yang dirancang untuk aktivitas kerja dan santai. Para pembicara
tamu juga diundang untuk memberikan ceramah mengenai topik-topik
yang berkaitan dengan bisnis Oriflame Anda.

KONFERENSI INTERNASIONAL

Oriflame mengadakan tiga konferensi internasional yang besar setiap
tahunnya di tempat-tempat yang eksotis. Ketiga konferensi tersebut
dinamakan Gold, Diamond dan Executive Conference. Para Executive
Director dan level yang lebih tinggi lagi diundang untuk ikut serta dalam
konferensi Executive yang diadakan sebelum konferensi Diamond.
Partisipasi selalu didasarkan pada hasil yang Anda capai. Untuk dapat
berpartisipasi, dalam banyak acara yang lebih esklusif, Anda sudah harus
mulai membuat perencanaan yang baik dari sekarang. Temukan cara
memenuhi kualifikasi terdapat pada halaman 73. Kualifikasi tidak selalu
langsung berkaitan dengan titel yang Anda sandang, tetapi umumnya
Anda dianggap memenuhi kualifikasi ketika Anda sudah berada di level
Gold Director ke atas.
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SARPIO – Proses Penjualan dan Rekrutmen di Oriflame
3 Level System
Dinamika Tim Oriflame
Merencanakan dan Mengatur Bisnis Anda
Oriflame Online
Oriflame Academy
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SARPIO
TUMBUH CEPAT DENGAN
ORIFLAME
APAKAH SARPIO ITU?
Sebagai calon Leader yang prospektif, Anda perlu memiliki cara
bekerja yang sistematis agar dapat sukses dalam berbisnis.
Penting sekali bagi Anda untuk memiliki cara bekerja dan
mengembangkan bisnis yang mudah ditiru sehingga para
Konsultan dalam grup Anda pun juga dapat dengan mudahnya
meniru cara Anda bekerja.
Dengan mengamati para Leader yang telah sukses di Oriflame
di seluruh dunia, dan juga dari penjualan langsung serta jaringan
industri pada umumnya, kami pun telah menemukan satu
sistem sukses.
Sistem ini dinamakan SARPIO SALES AND RECRUITMENT
PROCESS IN ORIFLAME – Proses Penjualan dan Rekrutmen di
Oriflame. Sistem ini adalah petunjuk paling efisien menuju
sukses!
Inti sistem ini adalah prinsip-prinsip umum yang sudah diterima
bagi pertumbuhan organisasi jaringan marketing dan susunannya
dirancang khusus agar dapat cocok dengan Oriflame Success
Plan dan juga profil dari Konsultan Oriflame. Uang, penghargaan,
dan jalan-jalan adalah kompensasi yang Anda nikmati sambil
Anda membangun sebuah bisnis yang sukses dan SARPIO
adalah sistem yang kami rekomendasikan untuk Anda yang
dapat membantu Anda menyadari potensi Anda. Begitu Anda
mencapai 21% level Director, Anda bisa memilih sistem mana
pun yang Anda sukai sepanjang masih dalam koridor aturan dan
mayoritas Director yang sukses memilih untuk memakai
SARPIO. Pada level Director, Anda akan mengetahui bahwa
pengalaman, contoh dan kepribadian Anda itulah yang
menentukan tim dan jaringan Anda berbeda dari tim dari
Director lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SARPIO,
Anda akan memiliki sistem yang kuat dan solid untuk berbagi
dengan Leader dari downline-downline yang lain dan juga
dengan Leader pada level yang lebih tinggi dari negara lain.

Sistem SARPIO berdasarkan pada penjualan, rekrutmen dan
mengembangkan para Leader baru lewat pertemuanpertemuan! Pertemuan-pertemuan itu menjadi sebuah forum
untuk menguji dan membahas produk-produk serta melatih
Anda dalam mengembangkan bisnis Anda.
Semakin banyak pertemuan yang Anda adakan, semakin Anda
dapat berkembang. SARPIO menjelaskan bagaimana sebaiknya
merancang pertemuan dan bagaimana pertemuan itu dapat
membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda.
Sistem SARPIO menyarankan Anda untuk mengatur pekerjaan
Anda dengan membuat tiga tipe pertemuan yang berbeda
tergantung dari besarnya bisnis Anda dan dengan kadar
keseringan yang berbeda. Sistem ini dapat membantu Anda
untuk memaksimalkan usaha Anda sehingga bisnis Anda pun
dapat berkembang lebih cepat.

SARPIO TERDIRI DARI ELEMEN-ELEMEN
INTI DI BAWAH INI:
• Peran dan prioritas yang jelas bagi para Konsultan dan
Leader
• Oriflame Opportunity Presentation termasuk Getting Started
• Prinsip-prinsip Dinamika Tim Oriflame dan Core Team
• Pembuatan Target dan Perencanaan
• Sistem 3 Level – dimana merupakan penyatuan
seluruh elemen di atas

SARPIO membantu saya sukses di Oriflame

JULIETA GUZMÁN AND RAMÓN
CORRAL
LEADER ORIFLAME GLOBAL, MEKSIKO
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“Bekerja dengan metodologi SARPIO, kami mampu berkembang dari
Diamond Director menjadi President Director hanya dalam jangka waktu
satu tahun. SARPIO memberikan kami jalan untuk mengajarkan para
Leader kami bagaimana berkembang dengan cepat secara stabil,
mencapai title baru dengan lebih cepat. Kini tujuan kami adalah untuk
membantu tim kami mengembangkan bisnis mereka sama seperti yang
kami pernah lakukan sehingga mereka juga dapat mencapai kemandirian
finansial dan mewujudkan mimpi mereka. Bersama Oriflame, kami dapat
membantu lebih banyak orang dan juga keluarga mereka, memberikan
mereka kesempatan untuk hidup bahagia dan bermakna.”
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ATURAN DAN PRIORITAS
YANG JELAS BAGI KONSULTAN
DAN LEADER

FORMULA SUKSES BAGI PARA
KONSULTAN ORIFLAME

ATURAN DAN PRIORITAS BAGI KONSULTAN
TIGA AKTIVITAS INTI
Filosofi dari Oriflame adalah mengajak semua orang untuk
menjadi Konsultan tanpa melihat besarnya ambisi yang mereka
miliki. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 40 persen
Konsultan adalah pemborong, mereka membeli produk banyak
untuk diri sendiri dan keluarga. 40 persen lainnya adalah para
penjual dan hanya berjumlah rata-rata 6-10 konsumen
sementara 20 persen lagi adalah para Leader. Ketiga kategori
ini sama pentingnya bagi kesuksesan bisnis Anda. Kesempatan
bagi para Leader yang beraspirasi untuk mengembangkan bisnis
yang mengandalkan orang banyak dengan berbagai tingkat
ambisi yang berbeda. Sebagian besar Konsultan menghabiskan
hanya 3 hingga 10 jam untuk Oriflame per satu periode
katalog, karenanya cukup penting bila kali ini waktu yang ada
digunakan untuk kegiatan yang produktif dan menyenangkan.
Peran Anda sebagai Leader yang beraspirasi adalah untuk
melatih dan membantu mereka untuk mendapatkan uang
untuk diri mereka sendiri. Bisa jadi beberapa dari mereka
nantinya akan menyadari bahwa mensponsori yang lain dan
membentuk sebuah tim sendiri bisa berarti sesuatu untuk
mereka juga. Pada kenyataannya, sekitar 50 persen Leader
yang bertahan tidak memiliki ambisi untuk menjadi seorang
Leader pertama kali mereka bergabung dengan Oriflame,
tetapi kemudian menyadari bahwa ada kesempatan yang
dinamis selain daripada membeli atau menjual saja dan
kemudain menjadi Leader.
Karena rata-rata Konsultan memiliki level keterlibatan yang
rendah dengan Oriflame, pengalaman menunjukkan bahwa
prioritas untuk seorang Konsultan reguler haruslah sederhana,
dan fokus saat melatih seorang Konsultan harus berdasarkan
pada 3 prioritas di bawah ini:

• MENUNJUKKAN – katalog dan menerima order
• MENGAJAK – orang lain untuk ikut bergabung
• MENGHADIRI – pertemuan, pelatihan dan acara-acara
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MENUNJUKKAN KATALOG DAN MENERIMA
ORDER

1. Buat daftar nama berisi minimal 30 orang. Tuliskan nama
keluarga, teman, kolega, tetangga dan semua orang yang
Anda temui
2. Pilih 5 orang dari daftar nama tersebut
3. Hubungi mereka; kabarkan pada mereka betapa senangnya
Anda bergabung dengan Oriflame dan katakan, “Saya ingin
kamu melihat katalog Oriflame yang baru.”
4. Perlihatkan katalognya; beritahu mereka produk-produk
mana yang Anda sendiri sukai dan katakan, misalnya,
“produk apa yang bisa saya pesan untukmu?”
5. Tanyakan pada setiap 5 orang itu, “siapa orang yang kamu
kenal yang kiranya ingin melihat katalog Oriflame
yang baru?” dan tambahkan nama tersebut dalam 		
daftar nama Anda.

AJAK ORANG LAIN UNTUK BERGABUNG

1. Pilih 5 nama dari Daftar Nama yang ada untuk Anda ajak
mengikuti Opportunity Presentation
2. Hubungi mereka beberapa hari kemudian dan katakan pada
mereka betapa senangnya Anda dengan keputusan Anda
bergabung bersama Oriflame – katakan misalnya, “Saya baru
saja bergabung dengan Oriflame, kosmetik alami dari Swedia
dan saya sangat senang. Ini bisa jadi sebuah peluang besar
untukmu! Ayo ikut saya pada pertemuan Oriflame yang akan
datang agar kamu bisa mengetahuinya sendiri!”
3. Temani mereka menghadiri Opportunity Presentation

MENGHADIRI PERTEMUAN, PELATIHAN DAN
ACARA

1. Pertemuan Oriflame adalah acara kebersamaan yang
menyenangkan yang terdiri dari para Konsultan di mana
Anda bisa mendapatkan pengalaman dari para Konsultan
Oriflame lainnya.
2. Pastikan Anda menghadiri pertemuan peluncuran katalog
baru untuk mempelajari tentang produk-produk terbaru
lebih lanjut.
3. Menghadiri sesi pelatihan yang diberikan oleh Oriflame
Academy – jalan Anda menuju sukses untuk menjadi lebih
terampil dalam menunjukkan katalog dan mengajak orang
lain untuk bergabung.
4. Dalam jangka waktu dekat, Anda akan menghasilkan uang
untuk Anda sendiri!

Tunjukkan setiap katalog baru dan terima order dari 20
konsumen langganan.
Bicara dengan antusias kepada 3 orang sehari mengenai
produk Oriflame dan peluangnya.
Selalu meminta referensi.

Lakukan kegiatan di bawah ini bagi setiap katalog:
C

M

Y

CM

TUNJUKKAN – katalog yang baru dan terima order:

- Tunjukkan pada semua orang yang terdaftar dalam Daftar Nama
- Miliki setidaknya 20 Konsumen langganan
- Mencapai manfaat dari Welcome Program dan Business Class

MY

CY

CMY

K

MENGAJAK – yang lain untuk bergabung:

- Ajak dan temani orang-orang untuk datang ke acara Oriflame Opportunity Meeting
- Temui Konsultan baru Anda setiap minggu
- Nikmati manfaat setiap kali menanjak di Success Plan

HADIRI – pertemuan, pelatihan dan berbagai acara:

- Hadirilah setiap Pertemuan Peluncuran Katalog
- Kembangkan diri Anda dengan mengikuti pelatihan dan seminar
- Nikmati bertemu dengan orang-orang baru dan mendapatkan teman baru
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PERAN PENTING DAN
PRIORITAS BAGI PARA
KONSULTAN DAN LEADER
PERAN DAN PRIORITAS BAGI PARA LEADER

Setelah mencapai level Manager dalam Success Plan, Anda
perlu mendefinisikan peran dan prioritas Anda yang tentunya
berbeda dengan saat berada pada level Konsultan. Prioritas
baru Anda dapat diringkas sebagai berikut:

• REKRUT – dan aktifkan para Konsultan
• LATIH – Personal Group Anda dan lahirkan Leader-Leader
masa depan
• TETAPKAN TARGET – dan menindak-lanjuti dalam rangka
mendorong kegiatan serta pengembangan

REKRUTMEN adalah prioritas setiap hari dan sebagai

seorang Leader, Anda harus bersikap sebagai panutan karena:

1) Rekrutmen membuat bisnis Anda tetap berjalan. Untuk
mencapai titel yang tinggi dan terus berkembang, Anda
harus terus menemukan Leader potensial dan kembangkan
mereka hingga mereka menjadi Leader independen.
2) Cara terbaik untuk memberikan pelatihan adalah melalui
contoh. Salah satu kunci sukses pada Oriflame adalah
dengan memberikan fokus yang terus-menerus pada
rekrutmen.
FOKUS PADA PERSONAL GROUP DAN MEMBENTUK
PARA LEADER YANG KUAT. Success Plan adalah tentang
merekrut orang lain, mendukung mereka untuk sukses kemudian
membentuk Personal Group dan maju terus menuju level
Director. Begitu Anda berada pada level Director, maka
perhatian Anda harus terus berlanjut untuk membentuk
Personal Group dan mencetak calon-calon Director. Hanya
melalui pengembangan menjadi Director baru dari Personal
Group, seorang Director dapat terus meningkat mencapai titel
Director yang lebih tinggi lagi. Waktu dan tenaga yang
diinvestasikan oleh seorang Director dalam menjadi seorang
Director yang kuat begitu cukup berharga. Director baru itu
akan mampu bekerja mandiri, membuat upline Director hanya
fokus pada mengembangkan calon Director baru lagi.
REKRUTMEN ADALAH PRIORITAS SETIAP HARI.
Personal Group yang kuat adalah sebuah grup dengan
rekrutmen yang terus berjalan. Sifat dari bisnis kami ini adalah
nantinya akan ada beberapa Konsultan yang menemukan
prioritas lainnnya dalam hidup, itulah mengapa merekrut
Konsultan baru harus selalu menjadi prioritas utama. Penting
bagi para Leader untuk dibimbing dengan melalui contoh dan
merekrut secara personal, bahkan ketika mereka sudah makin
berkembang. Jika mereka berhenti merekrut, para Konsultan di
Personal Group akan memperhatikan itu dan juga akan ikutan
berhenti merekrut. Begitu seseorang telah direkrut mereka
sebaiknya menerima pengarahan terus-menerus baik dari
sponsor mereka (orang yang mengajak mereka untuk
bergabung) dan Manager/Director dari Personal Group.

LATIH PERSONAL GROUP ANDA Jika Anda
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berfokus pada rekrutmen maka banyak Konsultan baru yang
akan turut bergabung dengan Personal Group Anda. Adalah

FORMULA SUKSES
UNTUK LEADER ORIFLAME

penting bagi Anda untuk memperhatikan serta melatih para
Konsultan baru ini, karena bila tidak, besar resikonya mereka
akan meninggalkan Anda.
BERBAGAI MANFAAT PELATIHAN – ORIFLAME
ACADEMY Pelatihan secara fundamental adalah bentuk
tanggung jawab dari para Leader. Pelatihan ini sebaiknya
dilakukan pada saat-saat pertemuan grup di mana pertemuan
itu sendiri berperan penting untuk menjadi “perekat” yang
menyatukan organisasi. Modul pelatihan yang diberikan oleh
Oriflame Academy tersedia untuk mendukung para Leader.
Ketika memberikan pelatihan atau mengadakan Opportunity
Meeting, penting bagi seorang Leader untuk mendelegasikan
tugas-tugas dan mengizinkan para Leader lainnya yang berada
di level lebih rendah untuk memberikan presentasi, sehingga
mereka juga dapat berkembang dalam peran mereka sebagai
Leader. Seorang Leader dapat naik ke level selanjutnya hanya
dengan mengembangkan para Leader lainnya untuk sukses.
Dengan mengembangkan dan melatih downline Anda untuk
meniru apa yang Anda telah kerjakan dan menjadi Leader yang
mandiri, Anda telah menemukan kunci penting menuju
pertumbuhan yang sukses pada Oriflame!

BUAT TARGET DAN TINDAK LANJUTI.

Rangsanglah aktivitas di dalam Personal Group Anda. Peran
penting seorang Leader Oriflame adalah memastikan bahwa
Personal Groupnya aktif.
LEADER HARUS MENDUKUNG KONSULTAN UNTUK
TERUS AKTIF. Prioritas para Leader adalah membuat banyak
Konsultan dalam Personal Group mereka mengorder dari tiap
katalog, dengan kata lain menjadi “aktif”. Hal ini dapat dicapai
dengan membuat target yang jelas saat mereka direkrut dan
terus-menerus melakukan pembinaan serta menghubungi
mereka yang belum mengorder. Bahkan bagi mereka yang
telah mengorder sebaiknya juga perlu dihubungi untuk
diberikan pujian dan dilatih untuk mencapai level penjualan
yang lebih tinggi atau mencapai beberapa level dalam Success
Plan. Seorang Leader menghubungi orang itu dan memastikan
bahwa para sponsor sudah menjalin hubungan dengan para
Konsultan mereka karena ini adalah bagian penting dari
pengembangan kepemimpinan
SEORANG LEADER MEMBUTUHKAN TARGET YANG
JELAS. Seorang Leader juga harus memiliki target yang jelas
untuk dia kejar; pendapatan yang ia ingin capai atau perjalanan
wisata yang bisa mereka dapatkan. Target yang ada harus
dikembalikan ke Success Plan. Perusahaan melalui ASM (Area
Sales Manager) siap untuk melatih Director pada level yang
lebih tinggi sementara Leader pada level yang lebih rendah
dilatih langsung oleh upline Director yang mencontoh proses
itu. Sebagai seorang Leader, Anda harus membuat target
jangka panjang yang realistis dan juga target jangka pendek
untuk katalog yang akan keluar. Penetapan target ini dilakukan
dalam Business Planning Session. Tujuan utama bagi para setiap
Leader adalah memiliki sesi seperti itu pada awal setiap katalog
dan terus-menerus menindaklanjuti selama masa katalog
tersebut.

Rekrut satu orang Konsultan tiap minggunya dan
pertahankan kontak personal dengan para Konsultan
baru maupun yang mapan.
Pastikan para sponsor mencontoh usaha Anda dan
mereka pun berkembang menjadi Leader

REKRUT dan giatkan para Konsultan
C

M

Y

CM

- Komunikasikan kepada semua Konsultan tentang ekspektasi dari Menunjukkan, Mengajak,
Menghadiri serta mengorder dari setiap katalog
- Adakan Oriflame Opportunity Meeting (L2, L3) dan Peluncuran Katalog
- Terus berhubungan dengan para Konsultan dan Leader di dalam Grup Personal Anda

MY

CY

CMY

K

LATIH dan kembangkan para calon Leader

- Adakan pelatihan Oriflame Academy
- Bentuk tim inti dan delegasikan tugas-tugas untuk mengembangkan calon Leader
- Beri motivasi melalui penghargaan dan testimoni yang menggugah

TENTUKAN TARGET dan Tindak Lanjuti

- Kembangkan tujuan individu dan rencana aktivitas selama Business Planning Session
- Buat juga Business Planning Session dengan para Leader dalam grup Anda
- Terus-menerus berhubungan dengan para Leader dan Konsultan di dalam Grup Personal
Anda, melatih demi kesuksesan.
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3 LEVEL SYSTEM

PERTEMUAN LEVEL 1

SEBUAH SISTEM UNTUK MENYUSUN KERJA
DALAM PERSONAL GROUP
Dasar untuk Personal Group dapat berkembang adalah setiap level Konsultan, Manager dan
Director harus menjalankan peran mereka dan memenuhi tanggung jawabnya. Sistem yang
direkomendasikan oleh Oriflame untuk menyusun kerja ini, berdasarkan pada praktek
terbaik, yaitu 3 level system.

3 LEVEL SYSTEM

LEVEL 1
Konsultan 0-9%
Tunjukkan, Undang, Hadir
Tiap hari

DORONG

LEVEL 2
Manager 12-21%
Rekrut, Latih, Tetapkan Target
OOM grup kecil
2-3 pertemuan tiap minggu

Pertemuan Mingguan
Director

DORONG

LEVEL 3
Director,
Rekrut, Latih, Tentukan Target
OOM per
minggu+Pelatihan+Perencanaan
Peluncuran Katalog

CORE
TEAM

UMPAN

Pertemuan Mingguan
Manager
UMPAN

1-1
OOM

CORE
TEAM

UMPAN

Metode Prospecting:
• Teman dan Kolega
• Konsumen
• Lahan Prospecting:
- Promo di jalan
- Kuisioner
- Telepon
- Distribusi pamflet
- Pameran
• Iklan
• Kampanye Rekrutmen

Undang Orang

OOM - Oriflame Opportunity Meeting
- Penekanan Bisnis - Penekanan Kecantikan

BAGAIMANA 3 LEVEL SYSTEM “MENDORONG” DAN
“MENGUMPANKAN” AKTIVITAS NETWORK?
Seorang Leader dapat memiliki 3 level Konsultan dalam lingkup jaringannya
Level 1:
Konsultan (0-9% dalam Success Plan)
Level 2:
Manager (12-21% dalam Success Plan)
Level 3:
Directors
Ada beberapa ekspektasi berbeda untuk setiap level ini. 3 level system ini menyediakan jalan untuk menyatukan serta mensinkronkan
ketiga level untuk hasil yang maksimal. Aktivitas level yang lebih rendah memberi umpan pada level yang lebih tinggi. Lalu acara-acara pada
level yang lebih tinggi mendorong aktivitas yang ada di level yang lebih rendah. Semangat tim pun naik, setiap orang belajar lewat praktek,
setiap orang aktif sementara penjualan dan rekrutmen meningkat.
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Pertemuan Level 1 adalah pertemuan empat mata untuk
mempresentasikan Peluang Oriflame. Dalam pertemuan L1
Anda berusaha bertemu dengan prospek Anda di tempat
yang santai – bisa di cafe, rumah Anda, rumahnya atau tempat
lainnya yang nyaman bagi prospek. Anda membawa tabel
OOM dan lihatlah bersama-sama dengan sang prospek.
Penting bagi Anda untuk menambahkan pengalaman Anda
sendiri – bagaimana Anda bergabung dengan Oriflame dan
apa produk Oriflame favorit Anda. Ajukan pertanyaanpertanyaan kepada prospek karena ini membantunya terlibat.
Jika prospek memutuskan untuk bergabung, undang dia ke
pertemuan L2 atau L3 yang diadakan oleh sponsor Anda.
Telepon dia beberapa hari setelah pertemuan untuk
menindaklanjuti dan membantunya memulai. Minta dia untuk
mengajak teman pada pertemuan berikutnya! Jika dia tak
tertarik untuk menjadi Konsultan, maka dia bisa menjadi
Konsumen. Ingat baik-baik bahwa kegiatan menindaklanjuti
adalah kunci – karenanya tunjukkan setiap katalog kepada para
Konsumen! Lebih sering Anda melakukan pertemuan,
semakin banyak rekrutmen yang Anda dapat dan semakin
cepat Anda berkembang.

TEKNIK MEMPROSPEK
Dalam rangka mencari orang-orang baru untuk diberikan
presentasi mengenai Peluang Oriflame, Anda perlu melakukan
prospek. Memprospek itu berarti Anda mengajak beberapa
orang untuk mendengarkan dan berpotensi untuk bergabung
ke dalam Peluang Oriflame. Penting bagi bisnis Anda untuk
memprospek sebanyak mungkin karena itu akan menolong
Anda untuk mengembangkan bisnis. Anda dapat melakukan
prospek misalkan di tempat perbelanjaan atau pesta, di atas
bus atau hanya meminta referensi dari teman-teman.

PERTEMUAN LEVEL 2

Ketika mulai merekrut dan mengembangkan calon-calon
Manager, bisnis Anda akan berkembang lebih cepat. Untuk
memberikan prioritas dan menggunakan waktu Anda dengan
cara yang paling cerdas, kami menyarankan sebuah struktur
pertemuan yang sukses dan mudah untuk dikerjakan –
tambahkan SARPIO level 1 dengan SARPIO level 2!
Pertemuan L2 juga disebut “Manager Meeting.” Pertemuan
para Manager ini adalah pertemuan kecil-kecilan di rumah,
kafe, mal atau tempat lainnya di mana seorang Manager
melakukan presentasi mengenai Peluang Bisnis Oriflame
dengan penekanan pada kecantikan atau bisnis.
Bagian penting dari pertemuan L2 ini adalah penghargaan,
di mana mereka yang telah memberikan hasil yang bagus
diberikan penghargaan. Di akhir pertemuan, Manager dan para
Sponsor membantu orang-orang yang baru bergabung untuk
“memulai.” Hal ini termasuk mengajarkan pada orang-orang
baru bagaimana cara menunjukkan katalog dan mengorder,
membuat Daftar Nama, mengajak orang untuk ke pertemuan
berikutnya, dan membuat rencana untuk minggu berikutnya
bersama-sama. Sponsor sebaiknya menemani orang-orang
baru itu ke semua pertemuan dan membantu mereka untuk
belajar dan berkembang. Prospek yang tidak menjadi
Konsultan dalam pertemuan ditunjukkan katalog yang terbaru
dan disambut sebagai Konsumen. Seorang Manager dapat juga
menjadi bagian dari pertemuan L3 sebagai bagian dari tim
bersama dengan Directornya.

PERTEMUAN LEVEL 3

Sebagai seorang Director, Anda dapat mengembangkan
kepemimpinan dengan mulai merencanakan pertemuan
SARPIO L3. Pertemuan ini bisa dikatakan sebagai “Pertemuan
Besar” karena ada lebih banyak Konsultan dan para undangan

yang hadir dan pertemuan ini harus diatur untuk diadakan tiap
minggunya. Para Manager mengundang Personal Group (atau
paling tidak Core Team mereka). Setiap Konsultan yang
berpartisipasi (termasuk Manager dan Anda sendiri) sebaiknya
mengundang sebanyak mungkin prospek, paling tidak 1
prospek per Konsultan. Director yang bertanggung jawab
dengan pertemuan L3 sebaiknya ditemani oleh semua
Manager, dan mengadakan Opportunity Presentation. Bagian
penting dari pertemuan L3 ini adalah penghargaan, ketika
mereka yang memberikan hasil yang baik diberikan
penghargaan. Di akhir pertemuan, Sponsor menunjukkan
“Getting Started.” Selain itu, seorang Director sebaiknya dalam
satu periode katalog, melakukan presentasi peluncuran katalog
juga. Seluruh tamu pada pertemuan itu harus merasa senang,
mengenal tentang Oriflame dan menjadi seorang Konsumen
yang baru atauKonsultan baru, sementara yang sudah menjadi
Konsultan menjadi termotivasi dan berkembang. Masih
berhubungan dengan pertemuan L3 ini, para Director
sebaiknya mengadakan sesi pelatihan dengan bantuan para
Manager. Di situ para Konsultan menerima pelatihan dari
Oriflame Academy, pelatihan produk dan dorongan motivasi.
Setelah itu, seluruh Director bertemu dengan para Manager
dan membuat perencanaan mingguan bersama-sama, di mana
mereka mengatur pertemuan mingguan berikutnya.
Selain Opportunity Meeting, para Director dan Manager
merencanakan acara-acara dan mengadakan Aktivitas Sosial
berkala: ulang tahun, acara liburan dan perayaan yang
melibatkan seluruh anggota Personal Group.

KEUNTUNGAN 3 LEVEL SYSTEM

• Buat para Manager terlibat (12%-18% dalam Success Plan)
dalam proses rekrutmen
• Jalan untuk memastikan para Director bahwa mereka aktif
dalam merekrut dan mendukung Personal Group mereka
• 	Buat lebih mudah bagi setiap orang untuk memenuhi peran
dan prioritas mereka, dan meningkatkan pengembangan
para Leader baru
• 	Membantu para Leader yang sudah ada untuk menjadi
terorganisir dan maju dalam Success Plan tanpa
menyingkirkan segala yang telah mereka kerjakan dengan
sukses
• Menciptakan proses perekrutan dan penjualan yang 		
konsisten yang tetap berjalan setelah perekrutan ataupun
kampanye penjualan spesial
Rangkuman peran dan prioritas SISTEM level 3:
• Jangan lupa untuk mengadakan pertemuan L1 setiap hari!
• Sebagai Manager, Anda harus memisahkan diri dari 		
pertemuan L1 dan merancang pertemuan-pertemuan L2
paling tidak 2-3 kali per minggu. Anda sebaiknya juga
membantu Director di atas Anda untuk mengatur 		
pertemuan-pertemuan L3 setiap minggunya dengan 		
mengundang para prospek dan membantu orang-orang
yang baru bergabung itu untuk mulai.
• Sebagai seorang Director Anda sebaiknya merancang
pertemuan L1 setiap hari, pertemuan L2 sebanyak 2-3 kali
dalam setiap minggu, dan pertemuan L3 per minggu.
Libatkan Core Team Anda untuk mengadakan 		
pertemuan dalam rangka melatih mereka dengan SISTEM
SARPIO dan memastikan usaha Anda ditiru oleh mereka.
Patut diingat bahwa...
• Semakin banyak pertemuan yang Anda adakan semakin
banyak pula orang baru yang bisa Anda rekrut dan dengan
demikian semakin cepat Anda berkembang!
• Jangan pernah kehilangan minat untuk menindaklanjuti dan
membantu orang-orang yang baru bergabung untuk 		
memulai – kalau itu tak dilakukan mereka akan 		
meninggalkan Oriflame dan tak bisa membantu Anda untuk
berkembang!
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“3 LEVEL SYSTEM”
SEBUAH SISTEM YANG MENYUSUN
KERJA DALAM PERSONAL GROUP

DINAMIKA TIM
ORIFLAME

BAGAIMANA 3 LEVEL SYSTEM MEMANFAATKAN ORIFLAME
OPPORTUNITY MEETING (OOM)?
Sementara para Leader yang berpengalaman dapat merekrut
tanpa dukungan visual dan memberikan presentasi yang tepat
untuk prospeknya, pengalaman menunjukkan bahwa
kelemahan dari hal ini adalah calon Leader merasa bahwa
mereka tak pernah dapat melakukannya sebaik Leader yang
telah berpengalaman. Itulah mengapa bahkan Leader yang
berpengalaman pun harus terus berpegang kepada presentasi
standar sehingga para Konsultan baru dapat mencontoh
presentasi itu lebih mudah dan kemudian mulai melakukan
presentasi sendiri.
Kunci sukses dalam SISTEM SARPIO adalah duplikasi &
delegasi. Oriflame telah membuat ORIFLAME
OPPORTUNITY FLIPCHART untuk pertemuan SARPIO.
Kelebihan dari flipchart ini adalah berisi informasi yang cukup
untuk disajikan mengenai Peluang Oriflame yang menarik.
Selain mudah dan sederhana – setiap orang bisa melakukan
hal yang sama! Flipchart ini memiliki segala informasi yang
Anda butuhkan, dan isinya telah terbukti cukup untuk
pertemuan pertama dengan orang-orang yang Anda undang.

Bila Anda gunakan ini dalam semua pertemuan SARPIO: L1,
L2 dan L3, Anda sekaligus menunjukkan cara Anda kepada
para Konsultan dan mereka pun dapat meniru Anda serta cara
Anda menyajikan presentasi. OOM flipchart itu penting agar
orang bisa mencontoh yang Anda kerjakan!
Ketiga level tersebut menggunakan format dan kunci Oriflame
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Opportunity Meeting (OOM) yang sama dengan penekanan
yang berbeda di beberapa bagian untuk audiens dan tujuan
yang berbeda-beda.
BUSINESS OOM adalah OOM standar yang berfokus pada
peluang bisnis, menggambarkan perusahaan, produk dan
rasanya menjadi Konsultan, mencapai target dengan
mengundang dan mendaftarkan orang baru sebagai Konsultan
serta mendapatkan Konsumen baru. Seperti yang telah
dijelaskan di atas, Konsultan baru akan melewati proses
‘Getting Started’, sementara para Konsumen baru diberikan
katalog yang baru dan mereka bisa memesan produk sebelum
meninggalkan ruang pertemuan. Presentasi ini bisa diberikan
empat mata oleh para Konsultan, atau para Manager dalam
pertemuan grup kecil, atau pada pertemuan mingguan
Director yang lebih besar.
BEAUTY OOM atau yang disebut dengan “Demonstrasi
Kecantikan” juga mengikuti standar format OOM dengan
menggunakan frase-frase kunci, tetapi para Konsultan dapat
memperluas sendiri isi produk saat presentasi, dengan
menitikberatkan pada berbagai produk Oriflame dan bahkan
melakukan perawatan kecantikan kulit atau demonstrasi rias
wajah. Mereka kemudian menutup presentasi dengan
mengajak undangan untuk menjadi Konsultan yang baru dan
menyambut para Konsumen baru. Presentasi ini dapat juga
diberikan oleh para Konsultan, para Manager dalam
pertemuan grup kecil, atau oleh para Director pada
pertemuan besar mingguan.
CATALOGUE LAUNCH OOM diadakan pada pertemuan
mingguan Director di awal periode katalog, juga mengikuti
stardar format OOM. Tetapi Director dan para Manager
dapat memperluas isi produk saat presentasi, dengan
menambahkan semua produk baru, menawarkan dan
mempromosikan katalog yang baru, plus games, bersenangsenang dan motivasi yang difokuskan pada tema katalog per
bulannya.

ANDA INGIN BERKEMBANG LEBIH CEPAT?
BENTUK CORE TEAM!
KONSEP Core Team
Pengalaman menunjukkan bahwa Konsultan yang memiliki
ambisi untuk naik menjadi Leader (12% ke atas) dalam
Success Plan memiliki kemungkinan sukses yang lebih tinggi
ketika mereka membentuk “ Core Team.”
Core Team ini terdiri dari minimal 5 Konsultan yang bertekad
untuk tak hanya membeli dan menjual tetapi juga memiliki
komitmen untuk berkembang menjadi Leader.

5 ATURAN UNTUK CORE TEAM
Tanyakan kepada downline Anda apakah mereka berkomitmen untuk berkembang dan apakah mereka juga siap untuk
bergabung dengan sebuah kelompok Konsultan yang
bertekad untuk bekerjasama dalam mewujudkan target
masing-masing individu. Mereka yang tertarik harus berkomitmen
kepada diri sendiri dan kepada Anda untuk mengikuti 5 aturan
dalam Core Team, yaitu;
1. Berbicara dengan antusias kepada minimal 3 orang setiap
harinya mengenai Oriflame
2. Bawa minimal 1 orang prospek pada tiap pertemuan
3. Berpartisipasi sebagai tim dalam L2, L3 dan acara-acara
perusahaan
4. Terima tanggung jawab tim seperti yang didelegasikan oleh
Leader Tim
5. Berkembanglah! Kejar titel yang lebih tinggi dalam Success
Plan!
– di 12% Anda membentuk Core Team sendiri dan 		
melakukan L2
– di 21% Anda mengadakan aktivitas L3

MEMBENTUK CORE TEAM SENDIRI
Sebagian dari Konsultan ini akan datang dari lini pertama Anda
dan beberapa lagi dari level lainnya dalam Personal Group
Anda. Tentu saja, semua orang yang bergabung
bersama Oriflame di dalam Personal Group Anda bisa ambil
bagian dalam aktivitas tim Anda. Tetapi Core Team adalah

fokus Anda, karena tim ini menciptakan kekuatan kebersamaan,
semangat, minat dan aktivitas yang mendorong pertumbuhan
seluruh Personal Group. Banyak dari para Konsultan yang ada
dalam Core Team yang akan menjadi calon Leader Anda.
Secara statistik, Core Team Anda akan termasuk ke dalam
10% Konsultan aktif yang ada dalam Personal Group Anda –
artinya satu dari 10 orang. Berbahagialah bila Anda bisa
mendapatkan lebih. Jangan menyerah jika Anda mendapatkan
kurang dari itu. Setengah dari angka itu akan menunjukkan
keterampilan produk dan bisnis. Beberapa dari mereka akan
menunjukkan kemampuan memimpin. Sementara setengah
yang lain akan kekurangan beberapa keterampilan namun
memiliki aspirasi untuk belajar dan tumbuh. Keduanya penting
bagi kesuksesan tim dan akan menjadi anggota-anggota Inti
yang baik.
Ketika Anda melakukan perekrutan, taruh semua orang yang
Anda rekrut ke dalam Core Team Anda di mana mereka akan
merasakan kebersamaan, semangat dan gairah Core Team
yang – dan berkembang dengan cepat. Hal ini pastinya akan
membuat lini pertama Anda terus berkembang – jadi Anda
membangun melebar. Anda juga harus pastikan bahwa
masing-masing anggota Core Team juga merekrut orang baru
persis seperti yang Anda lakukan. Tetapi jangan khawatir jika
ada beberapa orang yang baru direkrut keluar. Mereka yang
ada di dalam Inti hanyalah yang berdedikasi dan mau bekerja.
Anda akan mendapatkan 10% Konsultan yang berkomitmen
itu.
Sebagai langkah awal, Anda dapat menunjuk anggota-anggota
potensial untuk Core Team dan ajak mereka untuk bergabung.
Temui mereka satu per satu dan tawarkan pada mereka
peluang khusus untuk bekerja bersama Anda. Atau Anda
dapat membuat pengumuman formal bahwa Anda sedang
membentuk “ Core Team”. Kirimkan surat mengenai hal
tersebut ke setiap orang dalam Personal Group Anda.
Tawarkan pula keanggotaan kepada mereka yang ingin
berpenghasilan lebih, berkembang dan menggapai mimpi.
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DINAMIKA TIM
ORIFLAME
Metode apapun yang Anda pilih untuk memulai, Anda perlu mengadakan “pertemuan
organisasi” resmi, di mana Anda bisa mengumpulkan semua orang, menentukan target
tujuan dan membuat semua orang berkomitmen untuk memulai dengan benar.
Kita akan membahas hal tersebut.
MEMIMPIN TIM ANDA
Setelah membentuk Core Team, tugas penting Anda
berikutnya adalah memimpin tim. Tim Anda tidak akan
berjalan dengan sendirinya. Tim membutuhkan Anda sebagai
pemimpin!
Anda memimpin dengan cara:
• Terus menjaga kontak dengan anggota tim Anda – berbagi
visi, tujuan dan komitmen.
• Mengadakan pertemuan untuk membahas rencana tim.
Tentukanlah tujuan grup dan buat rencana bersama-sama.
• Menjabarkan, mengorganisir, dan mendelegasikan kerja tim.
• Mengadakan OOM untuk tim Anda, membuat aktivitas dan
acara-acara bersama.
• Terus menindaklanjuti dan hargai hasil-hasil.

MENCAPAI TUJUAN BERSAMA TIM
Anda berbagi banyak nilai dan mimpi dengan anggota tim
Anda. Anda akan lihat bahwa sebagian besar tujuan yang
Anda miliki itu sama dengan mereka. Itulah hal pertama yang
dapat menyatukan Anda dan anggota tim. Maka fungsi
mendasar dari tim Anda adalah menentukan tujuan dan
mencapainya bersama-sama.
• 	Buat rekrutmen berkelompok dan target volume penjualan
bersama-sama
• 	Merekrutlah bersama-sama
• 	Tunjukkan katalog dan produk-produk baru bersama-sama
• 	Demonstrasikan produk dan berjualan bersama-sama
• 	Pelajari produk-produk dan bisnis bersama-sama
• 	Aktifkan Konsultan inaktif bersama-sama
• 	Pergi ke OOM Director dan acara-acara Oriflame
bersama-sama
Ya, raih semua mimpi Anda dalam Oriflame bersama-sama!

DINAMIKA TIM ORIFLAME
Tidak lama, Anda akan menjadi seorang Manager 12%.
Hal ini adalah sebuah lompatan penting karena Anda kini
mulai melangkah naik dan mulai memimpin pertemuan L2
Anda sendiri dengan bekerja sama dengan Core Team.
Dengan bekerja secara sistematis, maka anggota dari Core
Team juga akan mencapai level 12% dalam Success Plan dan
menjadi seorang Manager. Hal ini penting bagi perkembangan
Anda sendiri. Begitu Anda memiliki Manager 12%, Anda perlu
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membantu mereka dari Core Team dan melakukan
pertemuan grup kecil selama seminggu, seperti yang Anda
lakukan dulu.

INI DISEBUT DENGAN “12% MINI-SPLITOUT”
Manager 12% yang baru akan:
• Membentuk “Core Team” sendiri
• Mengadakan OOM grup kecil
• Menggunakan Folder Presentasi
• Belajar melakukan presentasi 1-1 dan dari 1 ke banyak orang
• Mengadakan “Getting Started” dengan setiap rekrutmen
• Bekerja bersama-sama dan mengaktifkan yang lain
• Pergi bersama-sama ke pertemuan mingguan L3 Director
Manager 12% yang baru dan Core Team akan duduk bersama
pada acara OOM Director dan mengambil bagian dalam
presentasi. Anda sedang berada dalam proses menduplikasi
seluruh sistem.
Dalam waktu singkat Anda akan memiliki Core Team yang
mencapai 12% dan menjadi “Mini-Split-Out.” Kembali, pastikan
mereka bersama tim mereka sendiri menduplikasi semua yang
mereka pelajari pada saat bekerja di dalam Tim Anda.
Nantinya, Anda akan memiliki beberapa “Mini-Split-Out” yang
berkembang dari 12% hingga 15% sampai 18% dan Anda akan
terus berkembang hingga 21%. Selamat, Anda adalah Senior
Manager yang baru!

Core Team DIRECTOR
• Terus mengadakan OOM L2
Pertahankan Core Team dengan terus mengadakan 		
pertemuan grup kecil dalam kurun waktu seminggu, dan
mengembangkan calon Leader Anda, yang akan menjadi
“Mini-Split-Out” ketika mereka mencapai 12%
• Setiap orang melakukan OOM 1-1
• Bekerja bersama-sama dan mengaktifkan yang lainnya –
Anda mengorgainisir para Manager Anda untuk
membimbing seluruh Konsultan di dalam Personal Group
mereka, lalu juga atur Core Team Anda untuk mengurus
semua orang yang berada di luar grup-grup Manager.
• Pimpinlah L3 bersama dengan seluruh manager dan 		
- Core Team.

MANAGERS – MANAGEMENT TEAM
•A
 dakan pertemuan L2 secara terpisah
Anda kini memiliki MANAGEMENT TEAM yang terdiri dari
semua Manager Anda. Para Manager dan Core Team
mereka masing-masing mengadakan pertemuan L2 OOM
secara terpisah dari Anda dan Core Team Anda. Tetapi
setiap minggunya Anda dan para Manager Anda berkumpul
untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan L3,
termasuk OOM, pelatihan, dan pertemuan perencanaan
pada setiap minggunya.
• Luncurkan Katalog Bersama-sama
Pada awal setiap periode Katalog, pada salah satu 		
pertemuan OOM di setiap minggunya, Anda dan Manager
Team melihat isi seluruh katalog yang diluncurkan itu
bersama-sama. Kegiatan ini adalah OOM yang berfokus
pada produk–yang menampilkan berbagai produk dan
penawaran dalam katalog baru.

KINI ANDA MEMENUHI LEVEL KEPEMIMPINAN
YANG BARU!

Core Team DIRECTOR

Core Team MANAGER
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Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Core Team saya
secara teratur membantu semua orang dalam Core Team untuk
dapat sukses

KAMINI AND P.N JHA

LEADER GLOBAL ORIFLAME INDIA
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“Sukses tanpa sebuah rencana adalah judi. Sukses TERENCANA adalah
hidup yang penuh dengan prestasi, penghargaan, dan kebahagiaan.
Success Plan Oriflame adalah sebuah jalan menuju hidup yang penuh
kesejahteraan, kekayaan, ketenaran...dan kepuasan. Kami telah
mengubah hidup kami dengan Success Plan Oriflame...dan mengajak
Anda untuk mengubah masa depan Anda...dengan mengikuti Success
Plan. Bentuklah Core Team yang solid untuk mewujudkan mimpi mereka
dan mengubah hidup Anda. Itu adalah resep sukses. 15 tahun terakhir
bersama Oriflame adalah kehidupan bak roller coaster – dengan banyak
suka dan sedikit duka dan hari ini kami Sapphire Executive Director –
titel tertinggi yang pernah diraih di India. Kami tak hanya mengubah
hidup kami tetapi juga hidup ribuan orang dalam tim kami. Banyak dari
mereka mendapatkan uang lebih dari yang mereka bayangkan. Berkat
Success Plan Oriflame.”

Perekrutan lewat jalur pribadi itu penting, semakin sering
Anda melakukannya, maka semakin cepat Anda berkembang

NURIA AND SERIK AKHMETOVY
LEADER GLOBAL ORIFLAME KAZAKHSTAN

“Kesuksesan kami dalam Oriflame adalah karena selama beberapa tahun
lamanya kami memiliki aturan yang jelas – memberitahu 10 orang setiap
hari tentang peluang-peluang yang ada di Oriflame, melakukan pertemuan
2-3 kali sehari yang membahas peluang dan memberikan dukungan dan
motivasi kepada semua pendatang baru. Kami menghabiskan sekitar 80%
dari waktu kami untuk merekrut orang baru. Kadang orang tak suka
merekrut setiap hari, dan pastinya orang-orang pun tak suka penolakan.
Tetapi kami percaya bahwa kesuksesan itu datang karena rutinitas dan hal
yang tak terduga. Orang-orang yang tak sukses mencari-cari metode yang
mereka sukai, tetapi orang sukses bekerja dengan metode apa saja, karena
mereka menyukai hasilnya!”
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MERENCANAKAN DAN
MENGATUR BISNIS ANDA
Menyisihkan waktu untuk membuat rencana bagi kesuksesan Anda adalah hal penting dari
peran Anda sebagai Manager dan Leader. Menganalisa performa dari grup Anda dan diri Anda
sendiri sebagai Leader mereka, dan mengambil tindakan serta tindak lanjut yang tepat akan
menciptakan budaya manajemen dalam tim Anda. Hal ini dapat meningkatkan ekspektasi dan
standar semua orang, memberikan hasil yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.
ALERTS & NOTIFICATIONS
Alerts & Notifications (A&N) adalah sarana online di mana Anda dapat menemukan semua yang Anda butuhkan untuk
merencanakan, mengatur dan menindaklanjuti bisnis Anda! Sarana ini menyediakan analisa yang telah diformat dan disiapkan untuk
tujuan spesifik dan serta kemungkinan penindaklanjutan bagi tiap laporan (Lihat halaman 91) Anda juga akan menemukan berbagai
laporan online seperti Laporan Perkembangan Personal Group dan Activity Report.

CARA MENENTUKAN TUJUAN JANGKA PENDEK UNTUK PERIODE KATALOG
1. G
 unakan Laporan Perkembangan Personal Group (PG) dan Activity Report Anda (lihat halaman 91-93) sebagai sarana
manajemen utama Anda.
2. Dengan menggunakan Laporan Perkembangan PG, ambil satu hari di tiap awal periode katalog bersama dengan Director
upline atau ASM Anda untuk merencanakan Perkembangan Sales Force dan penjualan untuk katalog. Pastikan Anda selalu
berada di atas kriteria yang ditentukan bagi Leaders Club.
3. Tentukan “3 Potensi Besar” Anda dalam PG Anda dan berkumpullah dengan mereka untuk membuat rencana individu untuk
masing-masing. Mereka adalah 3 orang yang Anda fokuskan untuk berkembang dalam periode ini.
4. Pastikan juga Anda mendapatkan keuntungan penuh dari Welcome Programme untuk para Konsultan baru dan insentif Kelas
Bisnis bagi aktivitas yang ajeg pada level penjualan yang rasional. Pastikan bahwa Anda memberikan contoh dengan membuat
target tujuan untuk penjualan dan perekrutan.

GUNAKAN LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PENINDAKLANJUTAN
1. Laporan Aktivitas Anda membuat Anda dapat
menindaklanjuti setiap Konsultan di dalam PG Anda.
Gunakan untuk menghubungi setiap Konsultan baru,
identifikasi para Leader yang potensial, dan menghubungi
orang-orang yang inaktif.
2. S usunlah langkah bagaimana Anda menghubungi mereka
yang inaktif, sehingga pada awal periode katalog, Anda
akan menghubungi mereka yang pertama kali inaktif pada
periode katalog sebelumnya (kini terlihat sebagai inaktif 2
di laporan Anda). Kemudian di minggu kedua, hubungi
mereka yang merupakan inaktif 3. Di minggu terakhir,
hubungi mereka yang mengorder di katalog sebelumnya
tapi belum mengorder di katalog yang sekarang, yaitu
inaktif 1.
3. Bagi pekerjaan menindaklanjuti dengan Manager
downline atau Potensi Besar Anda dan kapanpun
mungkin bertemu dengan Konsultan secara langsung dan
gunakan telepon hanya bila perlu. Hindari e-mail sebisa
mungkin.
4. Cara terbaik untuk mempertahankan aktivitas dan tingkat
rekrutmen yang tinggi di dalam PG Anda adalah dengan
mengadakan OOM yang menyenangkan dan terencana
serta memastikan semua orang datang.

“Kepemimpinan adalah mengembangkan semua
orang dalam grup Anda sehingga dapat mencapai
target tujuan mereka masing-masing dan sebagai
imbalannya tujuan Anda sendiri pun dapat tercapai.”

BUAT RENCANA AKTIVITAS UNTUK SATU PERIODE KATALOG
1. T
 andai kalender Anda dengan jumlah jam yang Anda miliki sebagai “waktu yang didedikasikan untuk Oriflame.”
Putuskan jika Anda ingin bekerja di siang hari, sore hari, atau akhir pekan, atau kombinasi.
2. Tandai semua aktivitas yang telah pasti seperti Pertemuan Mingguan Director dan kapan Anda mengadakan Oriflame 		
Opportunity Meeting (OOM) Grup Kecil membantu OOM Director atau rencana level Director dan mengadakan Pertemuan
Director. Termasuk pada saat Anda bertemu dengan ASM atau Director upline untuk berbagi tujuan dan rencana.
3. Sisihkan waktu untuk penjualan secara pribadi dan rekrutmen serta menindaklanjuti mereka yang tidak aktif.
Menentukan target tujuan dan menggunakan report untuk membuat perencanaan pada BPS dengan downline saya dan
berpartner dengan ASM

TSEVELMAA BATTUMUR AND
NATSAGDORJ BYAMBAJAV
LEADER GLOBAL ORIFLAME MONGOLIA

“Kami mengatur BPS dengan Core Team kami di setiap katalog dan
moto kami adalah ‘dengarkan Core Team kami’. Dengan cara itu kami
dapat menentukan tujuan jangka panjang dan pendek. Kami
menggunakan berbagai laporan. Laporan-laporan ini penting untuk
perencanaan dan analisa. Jika kami memiliki pertanyaan atau
membutuhkan saran, kami akan menemui ASM kami. Karena ASM
sudah seperti kompas atau pemandu dan selalu mendukung kami.”
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ORIFLAME ONLINE

ORIFLAME ONLINE

SEBUAH ALAT PENDUKUNG BISNIS
Sarana online Oriflame membantu Anda untuk memprospek, menjual, merekrut dan
melatih. Sarana ini membuat Anda dapat menghemat waktu dan membuat pekerjaan Anda
lebih efisien. Pastikan untuk membagi apa yang Anda ketahui mengenai sarana online ini
dengan para Konsultan Anda yang baru dan bantu mereka untuk mengembangkan bisnis
lebih cepat!

1. MEMPROSPEK
Salah satu tugas terpenting bagi Anda untuk sukses dalam
bisnis Oriflame tentunya adalah dengan menemukan
Konsumen dan Konsultan baru. Karena banyak orang yang
menghabiskan waktu mereka di media sosial seperti Facebook,
maka itu menjadi tempat yang baik untuk memulai diskusi
seputar minat dan sukses Anda bersama mereka yang
menurut Anda akan tertarik akan penawaran produk atau
peluang bisnis. Anda dapat:
• MENEMUKAN PROSPEK yang ingin mendengar lebih
banyak lagi mengenai produk atau peluang bisnis
• Berikan SERVICE BAGUS dengan melakukan kontak
personal dengan semua orang yang Anda ajak bicara
• Berikan SARAN KECANTIKAN kepada teman-teman dan
kontak Anda, bersama juga rekomendasi produk dari Anda
• MEMBANGUN DAN BERPARTISIPASI DALAM 		
KOMUNITAS di mana Anda membahas topik yang 		
berkaitan dengan kecantikan dan bertukar pengalaman serta
informasi
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SARANA PENUNJANG BISNIS
3. PEREKRUTAN

4. PELATIHAN

Undang dan daftarkan Konsultan baru. Dengan sarana online
Oriflame, Anda dapat mengundang serta mendaftarkan
Konsultan baru ke dalam jaringan Anda dengan cara yang
cepat dan mudah.
• Bagilah formulir pendaftaran personal pada situs web, blog
ataupun jejaring sosial Anda
• Gunakan kotak sarana untuk kampanye perekrutan di dalam
mempromosikan bisnis Anda
• Dukung jaringan Anda dengan saran bisnis dan bantu
mereka untuk saling tukar pengetahuan.
• Adakan pertemuan online untuk berbagi saran kecantikan
atau melatih Konsultan Anda tentang cara terbaik untuk
mengembangkan jaringan mereka.

Selain meninjau banyak informasi menarik seputar cara
membuat bisnis Anda menjadi profesional, Anda juga dapat
menyegarkan pengetahuan Anda mengenai Oriflame Academy
dengan mengunjungi portal e-learning, atau mengambil kursus
untuk pertama kalinya jika Anda tak dapat menghadiri salah
satu acara pelatihan kami.

2.PENJUALAN

Ada banyak sarana online Oriflame yang dapat Anda gunakan
untuk membantu Anda dalam kegiatan penjualan. Anda dapat
memberikan pelayan yang sama kepada konsumen Anda
lewat internet sama seperti yang Anda lakukan ketika bertemu
langsung dengan mereka.
Ini membuat Anda tetap berkonsentrasi pada usaha Anda
membawa orang yang baru Anda rekrut ke dalam jaringan
Anda. Pada situs web Oriflame Anda dapat:
• Mereview katalog dalam format elektronik
• Mengetahui lebih banyak lagi mengenai produk-produk
Oriflame dan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat,
mendapatkan akses untuk harga produk terkini dan 		
informasi bahan-bahan untuk setiap produk.
• Gunakan panduan produk – seperti Virtual Make-up Studio
dan Fragrance Guide
• Berbagi katalog elektronik dengan teman-teman Anda
• Mengorder untuk Anda sendiri dan grup Anda secara
online, 24/7
• Periksa riwayat order dan invoice

Mengapa sarana online ini membantu bisnis Anda dan mengapa mengkombinasikan SARPIO dan
eSARPIO membantu Anda untuk berkembang lebih cepat.

ISABEL BENAVIDES

LEADER GLOBAL ORIFLAME SPANYOL
SARPIO adalah adalah satu hal yang pertama kali saya ketahui saat saya mulai di Oriflame. Berbicara
dengan orang yang memberikan saya pelatihan, ia mengatakan kepada saya bahwa ia senang melihat anak
muda (saat itu saya berusia 20 tahun) dan ia memotivasi saya untuk inovatif. Selain itu, ia memberikan
saya banyak ide luar biasa dan ketika menyelesaikan pelatihan tersebut saya sangat termotivasi, karena
SARPIO + inovasi membuat saya melahirkan E-SARPIO sendiri. Aku mengadopsi metode online sehingga aku
bisa hadir dalam berbagai pertemuan dan wawancara tanpa harus kehilangan waktu berpergian dari satu
tempat ke tempat lainnya, “Keajaiban konferensi video.” Saya adalah orang pertama yang memiliki chanel
YouTube sendiri untuk mendukung tim saya. Setelah itu, saya mulai mengirim video-video yang lebih
profesional tapi juga lebih personal, dan akhirnya ketika saya sudah lebih percaya diri dengan kamera, saya
mulai melakukan sesi pelatihan dan Oriflame Opportunity Meeting online. Konferensi-konferensi terus penuh
dengan orang-orang yang ingin belajar dengan melakukan pertemuan-pertemuan, seminar, peluncuran
katalog, yang diiringi dengan pembahasan yang konstruktif, dan terbuka antara para asisten di seluruh
Spanyol. Terlebih lagi, ketika kami bertemu semua secara langsung, itu merupakan sebuah pengalaman luar
biasa dan tak terlupakan untuk kami semua, dan semua penuh dengan motivasi dan ide-ide.
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ORIFLAME ONLINE

SARANA PENUNJANG BISNIS

DI MANAPUN ANDA ONLINE
ORIFLAME SELALU ADA
UNTUK MENDUKUNG ANDA
Temukan Oriflame di You Tube untuk tips
make-up profesional, peluncuran produk
dan banyak lagi
Kunjungi saluran resmi YouTube kami di
www.youtube.com/oriflamecosmetics
Follow Oriflame di Twitter dan terimalah
kabar terbaru dari Oriflame
Follow ke
www.twitter.com/weareoriflame
“Like” Oriflame di Facebook untuk
informasi, kompetisi, dan bahkan untuk
pembelian dan penjualan kosmetik
Oriflame!
“Like” us on Facebook
www.facebook.com/oriflame

Konektivitas dan jangkauan global. Webinar dan media sosial (facebook, twitter, dll)

NADIA MEUTIA

LEADER GLOBAL ORIFLAME INDONESIA
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“Keajaiban terjadi di dunia maya, melalui media sosial dan webinar. Bukan sekedar mengajar ribuan orang
pada saat yang bersamaan, di manapun mereka berada. Ini tentang mewujudkan mimpi dengan cara
berbagi mimpi Anda sendiri hanya dengan satu klik atau… 140 karakter – jika Anda mentwit. Mengunggah
foto diri di Facebook sewaktu bepergian bersama Oriflame itu bukan sesuatu yang narsistis… tapi tentang
memberikan harapan bahwa orang lain pun bisa mengalaminya. Konferensi online bukan sekedar ngobrol…
tapi tentang berbagi cara Anda bekerja kepada orang-orang yang memercayai Anda untuk memandu
mereka; tidak ada batas, di manapun, kapanpun. Karena menghubungi tim kami cukup dengan satu klik
saja, kami tidak punya alasan untuk tidak memenuhi janji kami sebagai leader mereka. Saya rasa, dengan
kedekatan semacam itu dengan tim Anda, memenuhi Success Plan juga hanya sejauh satu klik saja.”
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ORIFLAME ACADEMY

ORIFLAME ACADEMY

JALAN ANDA MENUJU SUKSES

Sebagai seorang Leader, kunci kesuksesan Anda adalah dengan mengajak Konsultan baru
menikmati peluang Oriflame dan mengajari serta melatih mereka untuk menjadi sukses.
Oriflame Academy berisi beberapa modul pelatihan yang ada untuk mendukung Anda dan
group Anda.

PELATIHAN BISNIS
1. OPPORTUNITY PRESENTATION

Inilah Oriflame
• Perkenalan untuk Konsultan potensial
• Tinjuan tentang:
• Perusahaan
• Produk
• Peluang Bisnis
• Bagaimana cara memulai sebagai Konsultan
(offline/online dan versi Ipad)

2. PELATIHAN LANGKAH PERTAMA

Produk Oriflame dan cara menjualnya
• Semua Konsultan baru
• Pelatihan tentang
• Produk-produk Oriflame
• Cara menggunakan Skin Care guide dan Colour
Chart
• Cara merekomendasikan produk dan menangani
penolakan
• Berbagai metode sederhana dan menyenangkan
untuk menjual produk

3. PELATIHAN LANGKAH KEDUA

Mengajak yang lain dan maju di Success Plan
• Seluruh Konsultan baru
• Pelatihan tentang
• Penghargaan dan pendapatan dalam Success Plan
• Cara mengajak orang ke Opportunity
Presentation
• Berbagai metode sederhana dan menyenangkan
untuk merekrut
• Pertemuan inti
• Peran sponsor dan bagaimana mendukung
Konsultan yang baru

JALAN ANDA MENUJU SUKSES

ADVANCED BEAUTY
TRAINING
Bagi mereka yang memiliki minat khusus untuk belajar
mengenai produk, Beauty Academy 1,2,3,4 dan Wellbeing
menawarkan pengetahuan yang lebih dalam.

BEAUTY ACADEMY 1 – PERAWATAN KULIT
• Seluruh Konsultan
• Pelatihan tentang:
• Kulit dan jenis kulit
• Kebutuhan perawatan kulit
• Perawatan kulit bagi pria
• Teknik aplikasi yang berguna
• Portofolio perawatan kulit kami

BEAUTY ACADEMY 2 – KOSMETIK
• Seluruh Konsultan
• Pelatihan tentang:
Bagaimana meningkatkan kecantikan alami
• Langkah-langkah make-up lengkap
• Teknik pengaplikasian produk
• Bagaimana merekomendasikan produk
• Penawaran kosmetik kami

BEAUTY ACADEMY 3 – PERAWATAN
TUBUH DAN RAMBUT

• Seluruh Konsultan
• Pelatihan tentang:
• Perawatan tubuh rutin
• Perawatan untuk kebutuhan khusus tubuh
• Perawatan rambut berdasarkan jenis dan kondisi
rambut
• Portofolio perawatan pribadi dan rambut kami

BEAUTY ACADEMY 2

ORIFLAME
COLOUR
COSMETICS

BEAUTY ACADEMY 3

ORIFLAME
PERSONAL &
HAIR CARE

BEAUTY ACADEMY 4 – WEWANGIAN

• Seluruh Konsultan
• Pelatihan tentang:
• Jenis wewangian
• Komposisi isi wewangian
• Petunjuk bagaimana memakai wewangian dan 		
membuatnya tahan lama
• Tips menjual
• Portofolio wewangian dari Oriflame

WELLNESS ACADEMY
•
•
•
•
•
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Wellbeing by Oriflame
Gaya Hidup dan Nutrisi
Rangkaian Produk Wellbeing
Menghasilkan Uang Hari Ini dengan Wellbeing
Wujudkan Mimpi Anda Esok bersama Wellbeing
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Peluang Menghasilkan Uang dari Oriflame
Langkah pertama menuju sukses
Langkah kedua menuju sukses
Langkah ketiga menuju sukses
Langkah keempat menuju sukses
Langkah kelima menuju sukses
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PELUANG MENGHASILKAN
UANG DARI ORIFLAME
CARA KERJANYA

LANGKAH 1:
TUNJUKKAN KATALOG DAN TERIMA
ORDER – DAPATKAN 100 BP

LANGKAH 2:
AJAK 5 ORANG UNTUK MELAKUKAN
APA YANG TELAH ANDA LAKUKAN

Saat Anda mulai pertama kali, pendapatan Anda sebagai
Konsultan baru berasal dari merekomendasikan produk dan
melayani Konsumen. Anda mendapatkan keuntungan 30% dari
penjualan kepada Konsumen. (Misalnya, Anda membayar
kepada Oriflame Rp 100.000,- untuk produk yang Anda jual
sebesar Rp 130.000,-)

Ketika Anda membawa Konsultan lain ke dalam Peluang
Oriflame, Anda sudah mulai mendapatkan Performance
Discount (PD) atas penjualan mereka dan pada akhirnya,
juga atas penjualan para Konsultan yang mereka bawa.
Anda juga mendapatkan PD atas penjualan personal Anda.
Bagian dari pendapatan total ini tumbuh dengan cepat jika
Anda mensponsori lebih banyak Konsultan dan berkembang
menjadi Leader. Dan pada level yang lebih tinggi, selain PD
akan ada bonus-bonus lain dan total keseluruhan merupakan
hampir semua pendapatan Anda.

Contoh:
Anda menunjukkan katalog kepada 5 orang
order untuk 100 BP
Anda mendapatkan dari konsumen 		
Anda membayar kepada Oriflame		
Keuntungan langsung Anda 		

dan menerima
Rp 915.200,Rp 704.000,Rp 211.200,-

Sebegitu mudahnya – Anda sudah melakukan
langkah pertama menuju sukses.
Catatan: Contoh adalah setengah BV dan komisi.

Semua produk memiliki dua nilai: Nilai Bisnis atau Business
Volume (BV) dan Poin Bonus atau Bonus Points (BP)

Rasio antara BP/BV saat ini adalah 6400 (rasio ini bisa berubah
sewaktu - waktu).
Menurut contoh pada halaman 50,
Keuntungan langsung Anda adalah Rp 211.200,BV pribadi Anda adalah Rp 704.000,- – Ppn 10% =
Rp 640.000,BV pribadi Anda adalah Rp 640.000/6400 sama dengan
100 BP

– Bonus Points adalah tetap seiring waktu untuk
memastikan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk
mendapatkan Performance Discount tetaplah sama
walaupun ada inflasi. Jumlah total dan distribusi Bonus Points
di dalam grup Anda menentukan berapa banyak 21% PD
yang Anda hasilkan sendiri.

ANNA AKHUMYAN

LEADER GLOBAL ORIFLAME RUSIA
“Oriflame telah mengubah hidup saya, dan juga hidup banya orang lainnya.
Sebelum bergabung dengan Oriflame, saya memiliki hidup yang biasa saja;
sekolah, sekolah musik, kuliah kedokteran. Ketika menjadi mahasiswa, saya
bekerja paruh waktu di perusahaan jasa ambulans. Ketika pertama kali
bergabung dengan Oriflame, saya mengkhayal menjadi seorang Director, lalu
setelah Director’s Dinner pertama saya, saya berkhayal ingin menjadi Gold
Executive Director, untuk bisa mendapatkan 50000 rubles dan mobil Volvo.
Saya mengkhayal memiliki sebuah apartemen di Moscow, sebuah rumah di
pinggir Sungai Volga dan sering berpergian. Dan semua mimpi itu kini menjadi
kenyataan! Seperti semua wanita dan juga ibu, yang saya inginkan kini adalah
masa depan yang membahagiakan untuk keluarga saya. Oriflame dapat
mengubah hidup Anda. Oriflame memberikan peluang unik untuk dapat
mengembangkan bisnis dengan investasi yang besar namun tanpa resiko.”

Group BP

% PD Level

10.000 +

= 21%

6.600 – 9.999 = 18%

Anda mencapai
kualifikasi level 6%

4.000 – 6.599 = 15%
2.400 – 3.999 = 12%
1.200 – 2.399 = 9%
600 – 1.199

= 6%

200 – 599

= 3%

0 – 199

= 0%

Jadi dari angka di atas diperoleh BV Rp 64.000.000,= 10.000 BP.
Hasil pembagian BV/BP adalah 6.400. Pajak dalam contoh
adalah 10%.
Dalam contoh kami, Jane, Pam, Sue, Kim dan Ira bergabung
dengan grup Anda. Karena Anda adalah contoh yang baik,
mereka meniru pula apa yang Anda lakukan bulan lalu, dan
setiap orang mendapatkan order sebesar 100 BP dari 5 orang
Konsumen.

100 BP

Order konsumen

–B
 usiness Volume sama dengan penjualan produk
kosmetik dengan harga Konsultan, dikurangi pajak dan dapat
berubah seiring dengan waktu dan penyesuaian harga.
Persentase Performance Discount (PD) yang Anda dapatkan
dihitung berdasarkan pada jumlah ini.

Betapa Oriflame telah mengubah hidup dan mewujudkan
mimpi saya.
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Tabel Performance Discount

100 BP

100 BP

ANDA

100 BP

6%

6%

PD

diff

ere

100 BP

nti

al

0%

Anda mendapatkan Performance Discount (PD) pribadi 6%
dari penjualanpribadi.
6% x 100 x 6400BV= Rp 38.400,Anda mendapatkan selisih antara level Anda (6%) dan level
mereka (0%)
6% x 5 downline x 6400 BV= 6% x 500BP x 6400 BV
= Rp 192.000,- (Performance Discount Group)
Jadi total pendapatan Anda pada katalog ini adalah:
Keuntungan langsung + PD Pribadi + PD grup = Rp 211.200
+ Rp 38.400 + Rp 192.000 = Rp 441.600
Dengan demikian Anda telah melakukan langkah
kedua menuju sukses.
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PELUANG MENGHASILKAN
UANG DARI ORIFLAME

CONTOH

CARA KERJANYA

KEUNTUNGAN LANGSUNG
		
		

LANGKAH KETIGA:
BANTU TEMAN ANDA MENGAJAK 5 ORANG

Keuntungan Langsung 211.200,- (100BP)

Cara yang terbaik untuk berhasil dalam peluang bisnis Oriflame adalah dengan
mengajak teman-teman Anda bergabung! Anda akan terkejut betapa mudahnya
mendapatkan 25 orang dari teman-teman Anda, tetangga dan teman kerja, orang-orang
yang bisa Anda berikan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kami tahu
berdasarkan pengalaman bahwa sedikitnya 1 dari 5 orang akan berkata “ya” sehingga
usaha Anda akan dapat mengajak paling tidak 5 orang Konsultan baru. Dan sering
sekali, orang-orang yang tidak bergabung, mereka menjadi Konsumen, dan juga
memberikan rekomendasi kepada Anda, orang-orang yang mereka tahu akan tertarik
dalam peluang bisnis ini.
Dalam contoh kami di halaman 51, Jane, Pam, Sue, Kim dan Ira bergabung ke dalam
grup Anda. Dan karena Anda adalah teladan yang baik, mereka meniru apa yang Anda
kerjakan pada katalog yang lalu, dan masing-masing mengajak lima teman. Mereka
semua meraih penghasilan Rp 441.600,- dan telah mengambil langkah pertama menuju
sukses. Kini bagian cerdasnya. Success Plan menghitung seluruh BP yang mereka
dapatkan (masing-masing 100 BP) dalam grup BP. Ketika Anda terus mengunjungi
Konsumen Anda dan mendapatkan order, maka Anda sendiri mendapatkan 100 BP,
dan grup Anda mendapatkan 3100BP.
Masing-masing teman Anda memasuki level 6% sementara Anda sendiri memenuhi
kualifikasi ke level 12%. Anda mendapatkan selisih antara level Anda dan level mereka,
dalam kasus ini, sebesar 6% atas penjualan mereka. Perlu diketahui bahwa selisih ini tak
diambil dari pendapatan mereka. Selisih ini dibayarkan kepada Anda dari Oriflame
sebagai reward karena telah mendapatkan dan melatih mereka.
Dengan demikian Anda telah mengambil langkah ketiga menuju sukses.
100 BP
+
3000 BP
=
3100 BP

Anda selalu bisa mendapatkan Keuntungan Langsung bagi semua produk yang
Anda jual sendiri. Anda melanjutkan penjualan seperti sebelumnya, mendapatkan
Rp 211.200,- (100BP)* mark-up pada semua produk.

Oriflame memberikan saya
peluang karir yang sesungguhnya

CYNTHIA VENIKA
LIOE

PERFORMANCE DISCOUNT
		

Anda mendapatkan 12% PD pribadi.
atas penjualan pribadi 12% x 100 x 6400 = Rp 76.800,-

	
		
		

Anda mendapatkan selisih antara level Anda (12%) dgn grup (6%) x 5 teman
(600BP) x 6400= Rp 1.152.000,Pendapatan total per katalog = 211.200 + 76.800 + 1.152.000,- = Rp 1.440.000,Per tahun = Rp 17.280.000,-

PENDAPATAN TOTAL
		

per katalog 
per tahun 

LEADER GlOBAL ORIFLAME
INDONESIA

Rp 1.440.000,Rp 17.280.000,-

600 BP

Order konsumen

“Saya memiliki banyak kesempatan
dan pelajaran dari kehidupan dan
banyak mimpi indah yang sudah
terwujud. Saya memiliki pendapatan
yang jauh di atas rata-rata
pendapatan para wanita, kemandirian, dan juga kebanggaan bagi
keluarga saya, dan itu semua adalah
hasil ketekunan dan usaha saya
untuk Oriflame.
Mimpi besar, keyakinan yang teguh,
perekrutan dan penduplikasian,
serta bekerja dengan Sistem
membuat seluruh prestasiku –
menaiki tangga karir dan imbalan
keuangan yang menakjubkan –
menjadi lebih memiliki arti untuk
hidupku.

600 BP

600 BP

ANDA

600 BP

12%

6%

PD

seli

sih

600 BP

6%

Jika Cynthia Venika dapat
melakukannya, Begitu pula Anda.”

Selisih: 15%-6%=9%
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3% 200–599 BP
SELL

6% 600–1.199 BP

9% 1200–2.399 BP

12% 2.400–3.999 BP

15% 4.000–6.599 BP

SELL AND SPONSOR

18% 6.600–9.999 BP

21% 10.000 + BP–
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PELUANG MENGHASILKAN
UANG DARI ORIFLAME

CONTOH

CARA KERJANYA

KEUNTUNGAN LANGSUNG	Sama seperti sebelumnya
Keuntungan Langsung Rp 211.200,- (100BP)

LANGKAH KE 4:
DUKUNG KONSULTAN BARU UNTUK MENGAJAK
5 TEMAN JUGA DAN ANDA PUN MENJADI DIRECTOR

PERFORMANCE DISCOUNT
		

Kuncinya kini adalah melatih teman-teman Anda untuk menunjukkan kepada Konsultan
mereka keuntungan membentuk sebuah grup. Anggaplah bahwa Konsultan level kedua
masing-masing mensponsori lima orang Konsultan baru; grupnya Jane, Pam, Sue, Kim
dan Ira mendapatkan 31 orang dan mendapatkan masing-masing 3100 BP. Ini membuat
mereka naik ke level 12%.
Grup Anda terdiri dari 156 Konsultan dan mendapatkan total 15.600 BP.
Grup PD seluruhnya adalah 21% x 15600 x 6400 = Rp 20.966.400,-. Setiap sub grup
mendapatkan pemasukan sesuai dengan usahanya, dan Anda mendapatkan selisihnya.
Pada umumnya, Anda bisa mendapatkan sekitar setengah dari total grup PD.
Pendapatan pribadi Anda tentunya tergantung dari seberapa baik Anda membangun
grup. Pengalaman menunjukkan bahwa cara terbaik untuk membangun grup yang
seimbang adalah membangun melebar dengan lima Konsultan pada lini pertama,
kemudian bantu mereka untuk membangun mendalam seperti yang kami tunjukkan
pada contoh. Pendapatan Anda berkembang lebih dari enam kali lebih banyak dari
contoh yang terakhir hanya dengan cara melatih teman-teman Anda, yang kemudian
akan melatih para Konsultan mereka, dan para Konsultan itu pun kemudian mengajak
para Konsultan baru untuk bergabung. Ketika grup Anda semakin berkembang, Anda
harus menghabiskan lebih banyak lagi dan lagi waktu yang Anda miliki untuk “melatih
para pelatih.” Jangan lupa untuk terus memimpin melalui contoh, terus membeli dan
menggunakan produk dan terus menjaga hubungan dengan Konsumen dengan cara
menjual.
Dengan demikian Anda telah melakukan langkah ke empat menuju sukses.
100 BP
+
15,500 BP
=
15,600 BP

Anda mendapatkan pemasukan 21% atas penjualan pribadi 21% x 100 x 6400 =
Rp 134.400,-

	
		
		
		
Hidup saya dulu dan sekarang

Anda mendapatkan selisih antara level
Anda (21%) dengan group (12%) x 5 teman (3100BP) x 6.400 = 8.928.000,Pendapatan total per katalog = 211.200 + 134.400 + 8.928.000,- = Rp 9.273.600,Per tahun = Rp 111.283.200,-

TOTAL PENDAPATAN

Rp 9.273.600,Rp 111.283.200,-

per katalog
per tahun

RAWIA AFFIFI

LEADER GLOBAL ORIFLAME
MESIR
“Saya mulai bekerja untuk Oriflame
pada tahun 1998. Sebelumnya, saya
adalah seorang manager dari salah
satu maskapai penerbangan di
bawah Egypt Air. Hidup saya dulu
sangat biasa, rutinitas seorang
wanita bekerja. Lalu ada kata-kata
yang tak memiliki arti untuk saya
seperti, amibisi, harapan, sukses
atau motivasi diri. Kata-kata itu tak
memiliki arti sama sekali buat saya
karena saya tak memliki tujuan
dalam hidup kecuali hanya
menjalani hidup dari hari ke hari,
memenuhi tugas harian sebagai
seorang istri, ibu dan manager.
Setelah bergabung dengan Oriflame,
setiap kata-kata itu akhrinya
memiliki arti baru dalam kamus
hidup saya. Saya menghidupkan
togetherness, spirit and passion
maksimal setiap hari, dan beberapa
kata seperti pesimis, depresi, energy
negatif, dan tidak mungkin, sudah
terhapus selamanya dari kamusku.
Bagi saya, Oriflame bukanlah hanya
perusahaan kecantikan dengan
sistem penjualan secara langsung,
tetapi ini adalah dunia yang sangat
mengagumkan tempat orang
bermimpi. Nasehat kecil yang selalu
saya katakan kepada orang-orang
tercinta adalah jalan panjang 1000
mil dimulai dengan satu langkah;
Anda hanya harus tekun, memiliki
tujuan dan memiliki rencana untuk
mencapai mimpi.

5

x

5

x

5

3100 BP

Order konsumen

3100 BP

3100 BP

ANDA
21%
Director

3100 BP

12

%

PD

dif

3100 BP

fer

en

tia

l

12%

Selisih:
21% - 12% (Level per tama grup) =9%
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3% 200–599 BP
SELL

6% 600–1.199 BP

9% 1200–2.399 BP

12% 2.400–3.999 BP

15% 4.000–6.599 BP

SELL AND SPONSOR

18% 6.600–9.999 BP

21% 10.000 + BP–
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PELUANG MENGHASILKAN
UANG DARI ORIFLAME
CARA KERJANYA

LANGKAH 5:
DUKUNG 6 ORANG UNTUK MENJADI
DIRECTOR DAN LIPAT TIGAKAN
PENDAPATAN ANDA
Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, “Apa yang akan
terjadi ketika Konsultan lini pertama saya juga mencapai level
21%? Maka tak akan ada lagi selisih level yang bisa membuat
saya mendapatkan pemasukan!” Jawabannya adalah Anda
mendapatkan uang yang lebih banyak – jauh lebih banyak lagi!
Mereka yang meraih 21% di dalam kasus ini lepas dari
Personal Group dan membentuk sub grup di mana Anda
mendapatkan 4%. Anda dapat melihat sendiri di bawah ini
mengapa membantu Jane untuk mencapai level 21% akan
dapat menggandakan pendapatan Anda dari grup yang
dimilikinya.
Seperti yang Anda lihat, cara tercepat untuk meningkatkan
pendapatan Anda adalah dengan membantu Konsultan lini
pertama untuk mencapai level 21%. Bonus Oriflame 4% selalu

lebih baik daripada selisih level, sehingga selalu ada keuntungan
dari mengangkat Konsultan lini pertama hingga mencapai 21%.
Tetapi pastikan bahwa Personal Group yang Anda miliki masih
memiliki 10.000 BP setelah grup pecahan 21% telah terbentuk.
Grup pecahan ini pada dasarnya masih termasuk dari grup
total yang Anda miliki, tetapi total BP mereka tak lagi dihitung
untuk masuk dalam total BP dari Personal Group.
Jika BP pribadi Anda jatuh di bawah 10.000 BP, maka bonus
untuk Anda akan dikurangi (Lihat halaman 64) dan jika turun
di bawah 4.000 BP, maka Anda tak lagi mendapatkan bonus.
Jagalah total BP Anda terus di atas dengan cara memastikan
bahwa Anda terus melakukan perekrutan, melatih yang lain
untuk dapat merekrut pula, dan tentu saja, Anda memimpin
dengan menjadi teladan!

Kabar gembira – Bonus 4% adalah bonus pertama
dari enam bonus yang bisa Anda dapatkan!

CONTOH
KEUNTUNGAN LANGSUNG Sama seperti sebelumnya
Keuntungan Langsung Rp 211.200,- (100BP)
PERFORMANCE DISCOUNT
Anda mendapatkan PD 21% penuh
atas penjualan pribadi 21% x 100 x
6400 = Rp 134.400,Anda mendapatkan 4% Oriflame Bonus atas Group Anda
yang memiliki level 21% (10.000 BP). informasi mengenai
4% bonus dari Oriflame dapat ditemui pada halaman 63.
4% x 6 x 10.000 x 6400 = Rp 15.360.000,Total pendapatan per katalog =
(211.200 + 134.400 + 15.360.000) = Rp 15.705.600,TOTAL PENDAPATAN per katalog Rp 15.705.600,per tahun Rp 188.467.200,-

Order konsumen

Jane
18%

Anda
21%

Jane
21%

Anda
21%

6.600 BP
42.240.000

10.000BP

10.000 BP
64.000.000

10.000 BP

Anda mendapat:
• Selisih 3% : 21% - 18%
• 3% x 6600 x 6400 = Rp 1.267.200,-
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Anda mendapat:
• 4% Oriflame Bonus
• 4% x 10000 x 6400 = Rp 2.560.000,- (Dua kali lipat)

ANDA

21%
Diamond
Director

21

%
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4

58

60
63
67
71
72
73
74

Bagaimana cara mendapatkan bonus
Bonus Oriflame 4%
Bonus Gold 1%
Bonus Sapphire 0,5%
Bonus Diamond 0,25%
Bonus Double Diamond 0,125%
Bonus Executive 0,0625%
Have fun
Membangun bisnis internasional – dengan sponsor
internasional
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MENDAPATKAN BONUS

BAGAIMANA CARA
MENDAPATKAN BONUS

Kami sederhanakan ilustrasi dari Success Plan. Grup Anda kini
digambarkan sebagai Anda di depan para Konsultan lini pertama.
Sementara grup downline digambarkan sebagai angka 21%

GRUP
ANDA

GRUP
DOWNLINE

Tujuan Anda adalah membuat sebanyak mungkin Konsultan lini pertama
mencapai level 21%. Semakin banyak Konsultan lini pertama mencapai
21%, maka semakin dalam bonus yang Anda dapatkan di dalam downline
Anda.
ANDA

ANDA

Untuk bisa mendapatkan bonus dari Oriflame, Anda
harus menjaga volume pembelian pribadi minimum 200
BP. Ini memastikan bahwa Anda tetap aktif sebagai
Konsultan Oriflame dan dapat lebih mengikuti tren
yang ada di pasaran.
Bonus dibayarkan agar para Leader yang berprestasi,
yang banyak mensponsori dan memiliki lebih banyak
grup 21%, terus mendapatkan penghasilan dari grupgrup tersebut. Downline yang disponsori yang tidak
memiliki grup 21% sendiri, tentunya, masih masuk
dalam Personal Group Anda.
Bonus Diamond sebesar 0,25%, misalnya, mungkin tak
terlalu banyak untuk pertama kali. Tetapi jika Anda
renungkan berapa banyak grup 21% yang bersusun
empat level ke bawah dan seterusnya, Anda bisa
melihat betapa cepatnya Anda mendapatkan uang yang
banyak! Penting untuk diingat bahwa bonus-bonus
Gold, Sapphire, Diamond, Double Diamond, dan
Eksekutif didapatkan dari semua level di bawah Anda
hingga ada satu grup yang menghasilkan bonus tersebut
bagi Director lain yang mencapai kualifikasi title yang
sama di bawah Anda.
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Semua orang bisa mendapatkan bonus, apapun title
mereka, sepanjang mereka memenuhi kriteria. Biasanya
para Director dan level di atasnya mendapatkan bonus.
Namun, bonus-bonus tersebut sudah dapat diraih pada
saat seseorang sedang dalam kualifikasi untuk title-title
yang lebih tinggi ini.

Didapatkan
pada

Jumlah grup 21%
lini pertama yang
diperlukan

Level 1
kebawah

Level 2
kebawah

Level 3
kebawah

Level 4
kebawah

Level 5
kebawah

Level 6
kebawah
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BONUS ORIFLAME
4%

Bonus Oriflame 4% adalah insentif untuk Anda karena
telah membuat orang berkembang menjadi Director.
Grup 21% lini pertama yang dibutuhkan: Satu
Persyaratan untuk Personal Group: Minimum
4000 BP*
* kecuali Anda adalah Director dengan minimal enam buah grup 21% langsung,
yang tidak memiliki persyaratan Personal Group untuk mendapatkan bonus
apapun. Bagaimanapun, Garansi Minimum masih berlaku,

Dibayarkan pada: Grup level pertama (Langsung
disponsori oleh Anda)
Garansi Minimum: Personal Group Anda haruslah
10.000 BP agar tetap mendapat seluruh Bonus
Oriflame 4%. Antara 4000 – 9999 BP, Anda bisa
mendapatkan sebagian bonus. Jika BP Personal Group
Anda jatuh di bawah 4000 BP, maka Anda tak lagi
berkualifikasi untuk mendapatkan bonus.
4% dari BV Personal Group dari setiap grup 21% yang
Anda sponsori secara pribadi dibayarkan kepada Anda
sepanjang Personal Group Anda mencapai 10.000 BP
atau lebih dalam satu bulan. Jika Anda tak bisa
mencapai 10.000 BP, sponsor Anda mendapatkan
bagian dari pendapatan 4% Anda.
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Untuk mencegah sebagian bonus 4% Anda naik ke
upline, tetaplah jaga Personal Group Anda di 10.000 BP
atau lebih. Garansi Minimum memastikan pendapatan
4% pada setiap grup “normal” 10.000 BP untuk Sponsor.
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MENGAPA ADA
GARANSI MINIMUM?

MENGAPA ADA
GARANSI MINIMUM?

Garansi Minimum adalah cara untuk memastikan penghargaan yang adil bagi usaha yang Anda lakukan. Garansi Minimum ini
membantu menghindari situasi di mana low performer (orang yang tak bisa mempertahankan 10.000 BP Personal Group)
mendapatkan untung dari pekerjaan Anda di level yang lebih dalam. Situasi yang sering terjadi adalah di mana Anda membantu
melatih grup di lini pertama (Jane) dan melatih orang-orang yang berbakat (Carol) untuk mencapai 21%. Jane tidak bisa santai
dan mendapatkan untung atas pekerjaan yang Anda lakukan. Garansi Minimum 4% x 10.000 BP x 6400 atau 4% x 64.000.000 BV
= Rp 2.560.000,- atas penjualan Jane.
Jika pencapaian Jane turun di bawah 10.000 BP, sebagian dari pendapatan yang ia dapatkan dari Carol akan diberikan kepada
Anda untuk menggantikan kekurangan Rp 2.560.000,- Seperti yang Anda akan lihat, semua orang akan mendapatkan keuntungan
dari memiliki grup yang mendapatkan pemasukan minimum 10.000 BP jadi Garansi Minimum adil untuk semua orang.

Jane mencapai 21% dan kemudian keluar dari Personal Group Anda. Hal seperti ini bagus, dengan syarat Anda bisa mencari
pengganti Jane. Dalam skenario yang diharapkan, Anda membantu Jane mencapai 21% dan mensponsori Ken untuk mengisi
kekosongan dalam Personal Group Anda. Sponsor Anda otomatis terkena persyaratan Garansi Minimum sama seperti Anda,
dan dia mungkin juga harus merelakan sebagian atau seluruh pendapatannya dari Anda kepada upline-nya tergantung dari
performanya.
Ingatlah bahwa sponsor Anda dilindungi oleh Garansi Minimum dalam skenario yang tak diharapkan. Anda tak dapat
mempertahankan 10000 BP ketika grup Jane memisahkan diri. Sebelum Jane memisahkan diri, dia adalah bagian dari grup Anda
dan sponsor Anda mendapatkan 4% dari volume Jane juga. Akan adil jika sponsor Anda masih mendapatkan sebagian hingga
Anda bisa membangun volume Director yang normal lagi di dalam Personal Group Anda.

C O N TO H 1

C O N TO H 2

Rp 1.536.000,-

Rp 1.024.000,-

Rp

Rp

Rp

Rp 2.560.000,-

Rp

Rp 2.560.000,-

Rp

Rp

Rp 1.024.000,Rp 1.536.000,-

Rp 1.024.000,-

Rp

4.000 BP
25.600.000

Rp 2.560.000,Jane
10.000 BP
64.000.000

21

Ken Rp 1.024.000,-

Rp

10.000 BP
64.000.000
4.000 BP
25.600.000

Rp 2.560.000,Jane
10.000 BP
64.000.000

Rp

21

Rp

Rp

Rp 2.560.000,-

Rp 5.120.000,-

Rp 6.656.000,-

Rp 512.000,-

Rp
10.000 BP
64.000.000

2.000 BP
12.800.000

Rp

Rp 3.584.000,-

SKENARIO YANG TAK DIHARAPKAN SKENARIO YANG DIHARAPKAN
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PERSONAL GROUP MENGECIL

PERSONAL GRUP KEMBALI DIBANGUN

• Jane mencapai 21% dan keluar dari grup.
• Bonus Oriflame dari Jane 4% x 10.000 BP x 6400
= Rp 2.560.000,• Personal Group Anda hanya mendapatkan 4% x 4000 x 		
6400 = Rp 1.024.000,- tetapi sponsor Anda memiliki 		
hak untuk mendapatkan Rp 1.536.000,- yang hilang diambil
dari pendapatan Anda atas Jane dan diberikan ke sponsor. 		
Anda tetap mendapatkan Rp 1.024.000,- dari Jane.

• Ken menggantikan Jane
• Bonus Oriflame dari Jane 4% x 64.000.000
= Rp 2.560.000,• Kini Anda telah mengembangkan Personal Group hingga
10.000 BP Anda menghasilkan 4% x 64.000.000
= Rp 2.560.000,- untuk sponsor Anda, yang berarti Anda
bisa mendapatkan segala yang datang dari downline Anda.
Anda mendapatkan Rp 2.560.000,- dari Jane

14.000 BP
89.600.000

Anda memiliki dua buah grup 21% (Jane dan Sue) dan
memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan Bonus Oriflame
karena Personal Group Anda mencapai level minimum
4.000 BP
Anda hanya menghasilkan 4% x 4.000 x 6400 =
Rp 1.024.000,- untuk sponsor Anda sehingga Rp1.536.000,harus diberikan dari volume yang datang dari downline
Anda untuk melengkapi Garansi Minimum sebesar
Rp 2.560.000,Dari Sue
Rp 2.560.000,Dari Jane (untuk Jane) (4% x 2.000BP x 6400) Rp 512.000,Dari Jane (untuk Carol) (4% x 14.000BP x 6400) Rp 3.584.000,Subtotal
		
Rp 6.656.000,Minus Garansi Minimum
		
Rp 1.536.000,Bonus bersih yang diterima
Rp 5.120.000,Jane tidak bisa mendapatkan Bonus Oriflame sama sekali
karena dia memiliki kurang dari 4.000 BP.
Total Rp 3.584.000,- yang datang dari Carol langsung
masuk ke Anda. Personal Group Jane menghasilkan
4% x 2.000BP x 6400 = Rp 512.000,Bonus Oriflame kepada Anda dari Sue 4% x 64.000.000
= Rp 2.560.000,Bonus Oriflame kepada Jane dari Carol 4% x 14.000 BP x
6400 = Rp 3.584.000,-
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MENGAPA ADA
GARANSI MINIMUM?

Sue dan Carol tidak bisa mendapatkan bonus Oriflame, karena
mereka belum mensponsori grup 21% manapun. Jane memiliki
kesempatan untuk mendapatkan Rp 3.584.000,- tetapi tak bisa
karena dia sendiri belum mencapai 4000 BP yang menjadi
syarat untuk bisa mendapatkan bonus. Lain kali, Jane harus
mengembangkan Personal Group miliknya, bertekad untuk
bisa mendapatkan 10.000 BP tetapi juga paling tidak tetap
menjaga minimum level 4.000 BP dan juga beberapa bonus
Oriflame.

BONUS GOLD 1%

Anda), tetapi Anda masih mendapatkan semua uang. Kenapa?
Karena Anda telah membangun grup yang lebih baik. Oriflame
memberi penghargaan kepada Anda untuk mengembangkan
dua lini dan bukannya hanya mengandalkan diri pada satu
orang leader terbaik, dan juga karena menjaga agar Personal
Group tetap di level minimum 4.000 BP. Anda masih bisa
memberikan Garansi Minimum kepada sponsor
(Rp 1.536.000,-), sehingga untuk mendapatkan seluruh uang
di masa datang, Anda perlu mengembangkan Personal Group
Anda hingga bisa kembali ke 10.000 BP.

Seperti yang Anda lihat, perbedaan antara Anda dan Jane
adalah Anda memiliki dua grup (Sue dan Jane) sementara Jane
hanya memiliki satu (Carol). Grup 21% yang dimiliki Jane
menghasilkan volume yang lebih pada lini pertama (Carol
menghasilkan 89.600.000 BV, sementara Sue dan Jane
bersama-sama hanya menghasilkan 76.800.000 BV untuk

GALYNA AND
VLADIMIR BELANOVY
LEADER GLOBAL ORIFLAME
UKRAINA
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“Selama bertahun-tahun kami bermitra dengan Oriflame, kami memiliki hubungan saling
percaya, berdasarkan standar budaya perusahaan, norma etika dan aturan yang diterapkan
oleh pendiri perusahaan, Robert dan Jonas af Jochnick. Kemitraan kami dibangun atas
landasan kuat kejujuran dan keterbukaan, saling mengerti dan saling mempercayai. Itulah
kerjasama yang jujur antara para Leader dan manajemen perusahaan yang membedakan
Oriflame dari perusahaan penjualan langsung lainnya. Memasuki 15 tertinggi di dunia, kami
bertemu setiap tahunnya di Stockholm untuk membahas tentang perencanaan jangka
panjang dan juga topik penting lainnya. Kami bersatu dengan para Konsultan, Leader, dan
manajemen perusahaan dalam nilai-nilai yang sama—kebersamaan, semangat, minat dan
tujuan yang sama yaitu kita harus menjadi perusahaan yang lebih besar lagi; perusahaan
kosmetik dengan sistem penjualan langsung nomor satu di dunia. Semua ini membantu kami
untuk terus fokus ke depan.”

Bonus Gold berbeda dari Bonus Oriflame 4%, karena
bonus ini bisa dibayarkan pada beberapa level. Kalau
Bonus Oriflame hanya didapatkan pada grup level
pertama, Bonus Gold bisa Anda dapatkan tanpa batas
mulai dari grup 21% level dua ke bawah. Batasnya
hanyalah ketika Bonus Gold sudah dibayarkan kepada
penerima Bonus Gold lain di bawah Anda.
Bonus-bonus selalu dihitung mulai dari bawah ke atas,
berhenti di penerima bonus terendah. Hal itu karena
penerima terendah atas bonus tertentu adalah yang
terdekat ke sub-grup dan karenanya paling
bertanggung jawab dengan performa mereka. Alasan
Anda tidak mendapatkan Bonus Gold di level pertama
adalah karena Anda sudah mendapatkan Bonus
Oriflame 4% atas grup-grup tersebut.
Downline Grup 21% yang dibutuhkan : Dua
Syarat untuk Personal Group: Minimum 4.000 BP
Dibayarkan pada: Level kedua dan seterusnya;
berhenti setelah lini pertama dari downline penerima
Gold Bonus yang berikutnya
Garansi Minimum: Harus memiliki 10.000 BP
untuk mendapatkan seluruh bonus; jika kurang dari itu,
upline mendapatkan selisih hingga 1% dari level BV
“normal” sebesar 1% x 10.000 x 6400 = Rp 640.000,-
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CONTOH MENDAPATKAN
BONUS GOLD

Ada Garansi Minimum juga di sini. Jika Jane belum mencapai
level Personal Group 10.000 BP, maka dia tidak bisa
menghasilkan minimum Rp 640.000,- (1% dari 64.000.000)
Bonus Gold yang merupakan hak dari sponsor Anda. Di sini,
kekurangan diambil dari Bonus Gold Anda dari Carol dan
orang di bawahnya. Untuk menghindari hal ini, jelaskan kepada
Jane bahwa dia kehilangan bonus 4% dari Carol kecuali dia bisa
menjaga 10.000 BP nya.

Anda tidak bisa mendapatkan Bonus Gold dari Eric, karena Jim
mendukung dan mendapatkan Bonus Gold di grup ini.
Namun demikian, karena Anda tidak mendapatkan minimum
Rp 640.000,- dari Anne, sebagian dari pendapatan yang
seharusnya diterima Jim dari Eric akan diberikan kepada Anda.

Level Garansi Minimum:
Konsultan level pertama harus memiliki 10.000 BP agar Anda
dapat menyimpan seluruh Bonus Gold yang datang dari
bawah mereka. Jika tidak, akan ada pemotongan untuk
memastikan bahwa Rp 640.000,- mencapai sponsor Anda dari
tiap kaki. Untuk angka tepatnya, Anda dapat melihat Formulir
Order Konsultan
Anda mendapatkan Bonus Gold 1% dari seluruh grup di
bawah grup-grup lini per tama Anda yang belum
menghasilkan Bonus Gold untuk Gold Director level yang
lebih rendah.
BV: 38.400.000 + 76.800.000 + 6.400.000 + 102.400.000 + 6.400.000
= 230.400.000
1% x 230.400.000 =
Rp 2.304.000,+ Garansi Minimum dari Anne (penjelasan di bawah) Rp 633.600,Total Gold Bonus
Rp 2.937.600,-

Dari sini Anda harus mengambil Garansi Minimum dari
Jane untuk sponsor Anda.
Sue
10.000 BP
64.000.000

Jane
2.000 BP
12.800.000
Carol
6.000 BP
38.400.000

ANDA mendapatkan
Bonus Oriflame 4%
dari Sue dan Jane

Anda mendapatkan
Bonus Gold 1% dari
grup-grup ini

12.000 BP
76.800.000
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- Rp 512.000,Rp 2.425.600,-

Jim berhak mendapatkan Bonus Gold karena dia memiliki
dua grup 21%, di atas level minimal 4.000 BP, dan memiliki
titel Gold Director. Anda mendapatkan Bonus Gold dari
Jim dan grup 21% lini pertamanya, tetapi tidak dari lini
keduanya atau yang lebih rendah lagi.

Grup Anne menghasilkan 1% x 6.400.000 =Rp 64.000,untuk Anda, tetapi Garansi Minimum adalah Rp 640.000,Perlu diingat bahwa hal ini tidak relevan apakah Peg menghasilkan lebih banyak dari yang dipersyaratkan. Tak ada
grup yang boleh jatuh di bawah ukuran normal, tak peduli
apa yang dicapai oleh grup lainnya. Karenanya, (640.0006.400)= Rp 633.600,- yang hilang harus diberikan kepada
Anda dari Bonus Gold yang didapatkan Jim dari Eric.

Jim
12.000 BP
76.800.000
Peg
16.000 BP
102.400.000

Eric
12.000 BP
76.800.000

- Garansi Minimum dari Jane
Bonus Gold yang Anda dapatkan
Ditambah pendapatan lainnya

Perlu diingat bahwa jumlah penjualan Anne lebih rendah
64.000.000 normal yang dibutuhkan untuk memenuhi
Garansi Minimum. Jim tidak bisa mendapatkan seluruh
Bonus Gold yang ia dapatkan dari Eric.

1.000 BP
6.400.000

Anne
1.000 BP
6.400.000

Jane menghasilkan 1% x 12.800.000 = Rp 128.000,- dikurang minimum
garansi Rp 640.000,-, Rp 512.000,- hilang.

Anda tidak mendapatkan
Bonus Gold dari Eric
karena bonus tersebut
jatuh kepada Jim.

Dari Eric ke Jim 1% x 76.800.000
Minus Garansi Minimum
(diberikan kepada Anda)
Jim menyimpan

= Rp 768.000,= Rp 633.600,= Rp 134.400,-
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BONUS SAPPHIRE
0,5%

Sue

Jane

Carol

Tom

Pam

BP dari lini pertama Anda tidak
relevan untuk Bonus Sapphire
Level Garansi Minimum: Konsultan level
kedua ini harus memiliki 10.000 BP agar
Anda dapat memiliki seluruh Bonus
Sapphire yang datang dari bawah
mereka. Jika tidak, selisih diambil untuk
memastikan bahwa
Rp 320.000,- itu diterima sponsor Anda.

Sama seperti Bonus Gold, Bonus Sapphire bisa didapatkan pada level mana
pun di dalam grup. Bonus ini dimulai dari grup level ketiga ke bawah sampai
ada Bonus Sapphire yang dibayarkan kepada Director di level yang lebih
rendah. Ini berarti dalam banyak kasus, Anda akan mendapatkan Bonus Gold
dan Sapphire dari grup yang sama.
Downline Grup 21% yang dibutuhkan: Empat
Persyaratan Personal Group: Minimum 4000 BP
Dibayarkan pada: Level ketiga seterusnya; berhenti setelah lini kedua dari
penerima Bonus Sapphire berikutnya.

Anda mendapatkan Bonus Sapphire 0,5%
dari grup ini.

Jim

Eric

Sam

	
  
70

Jim memiliki empat grup kini dan karenanya
bisa mendapatkan Bonus Sapphire dari Sam.
Jika Eric memiliki kurang dari 10.000 BP, Jim
harus memberikan sebagian Bonus Sapphire
yang ia dapat dari downline Sam kepada
Anda untuk menutupi selisih.

Garansi Minimum: BP lini kedua harus 10.000 untuk bisa mendapatkan
semua bonus; bila kurang, maka upline akan mendapatkan selisih hingga
0,5 % x 64.000.000 = Rp 320.000,Ada Garansi Minimum juga di sini. Jika Carol tak berhasil mencapai 10.000
BP, sponsor Anda tidak mendapatkan Rp 320.000,- penuh
(0,5% dari 64.000.000) yang dia harapkan dari grupnya.
Selisih ini diambil dari Bonus Sapphire yang Anda dapatkan.

Bila kita asumsikan semua grup memiliki
10.000 BP dan 64.000.000
Anda akan mendapatkan:
20 grup x 0,5% x 64.000.000
= Rp 6.400.000,Anda mendapatkan Bonus Sapphire
Rp 6.400.000,-diluar dari pendapatan lainnya.

Anda tidak mendapatkan Bonus
Sapphire dari Sam karena Jim
mendukung dan karenanya
mendapatkan Bonus Sapphire
dari grup ini.
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BONUS DIAMOND 0,25%
Bonus Diamond juga tak terbatas. Bonus ini mulai dari grup
level keempat Anda dan terus turun hingga ada Bonus
Diamond yang dibayarkan kepada Director yang lebih rendah.
Bonus dapat tumpang tindih dengan Bonus Gold dan
Sapphire.

Downline Grup 21% yang dibutuhkan: Enam
Persyaratan Personal: 200 BP untuk semua bonus
Dibayarkan pada: Level Keempat hingga seterusnya;
berhenti setelah lini ketiga dari penerima Diamond Bonus.
Garansi Minimum: BP lini ketiga harus mencapai 10.000
untuk mendapatkan keseluruhan bonus; jika kurang dari itu,
maka upline akan mendapatkan selisih sebesar 0,25% dari
64.000.000 = Rp 160.000,- Juga ada Garansi Minimum
di sini. John harus mencapai 10.000 BP untuk menghasilkan
Rp 160.000,- (0,25% dari 64.000.000) untuk sponsor
Anda jika kurang dari itu maka selisihnya diambil dari Bonus
Diamond Anda.

BONUS DOUBLE DIAMOND 0,125%
Bonus Double Diamond dapat diterima pada level manapun
di dalam grup. Bonus ini diawali dari grup level kelima Anda
dan terus ke bawah hingga ada Bonus Double Diamond yang
dibayarkan kepada Director di level yang lebih rendah.
Di banyak kasus, Anda dapat menerima Bonus Gold,
Sapphire, Diamond, dan Double Diamond dari grup-grup
yang sama.

Downline Grup 21% yang dibutuhkan: sepuluh
Dibayarkan pada: Level kelima dan seterusnya, berhenti
setelah lini keempat dari penerima bonus Double Diamond
berikutnya.
Garansi Minimum: BP lini keempat harus sebesar 10.000
untuk bisa mendapatkan bonus tersebut; jika kurang, maka upline
akan menerima selisih sebesar 0,125% dari 64.000.000
= Rp 80.000,-

BONUS EXECUTIVE 0,0625%
Downline Grup 21% yang dibutuhkan: Dua belas
Persyaratan Personal: 200 BP untuk semua bonus
Dibayarkan pada : Level keenam hingga seterusnya;
berhenti setelah lini kelima dari penerima Bonus Executive
berikutnya.
Garansi Minimum : BP lini kelima haruslah sebesar 10.000
untuk bisa mendapatkan bonus tersebut; jika kurang dari itu,
maka upline akan mendapatkan selisih hingga sebesar 0,0625%
dari 64.000.000 = Rp 40.000,Di sini juga ada Garansi Minimum. Para Konsultan di level
kelima harus mencapai 10.000 BP untuk bisa menghasilkan
Rp 40.000,- (0,0625% dari 64.000.000) bagi sponsor Anda.
Jika kurang dari itu, maka selisihnya akan diambil dari Bonus
Executive Anda.
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*Untuk perincian lebih lanjut mengenai bonus, cash awards, dan cara pembayaran,
bisa menghubungi kantor cabang Anda.

MAKE MONEY

Persyaratan Personal: 200 BP untuk semua bonus

Garansi Minimum juga ada di sini. Konsultan di level keempat
harus mencapai 10.000 BP untuk menghasilkan Rp 80.000,(0,125% dari 64.000.000) untuk sponsor Anda. Jika kurang dari
itu, maka selisihnya diambil dari Bonus Double Diamond Anda.

Bonus Executive bisa juga didapatkan tanpa batas. Bonus ini
dimulai dari grup level keenam dan terus turun hingga bonus
Executive dibayarkan kepada Director di level yang lebih
rendah. Hal ini berarti dalam banyak kasus, Anda bisa
mendapatkan bonus Gold, Sapphire, Diamond dan Double
Diamond serta bonus Executive dari grup yang sama.

LOOK GREAT

HAVE FUN

Semua orang dapat bersenang-senang dengan Oriflame, berbagi produk kecantikan favorit dengan keluarga dan teman, mendapatkan
teman-teman dan bertemu orang-orang baru. Kami memberikan kesempatan untuk berpergian dan pengembangan pribadi yang tak
terbatas melalui pelatihan, seminar, dan konferensi internasional. Sebagai salah satu Leader yang sukses, Anda juga akan diberikan
penghargaan begitu Anda memenuhi syarat untuk ikut konferensi internasional. Konferensi-konferensi ini diadakan di resor mewah di
seluruh dunia, di mana Anda juga akan bertemu dengan para Leader Oriflame lainnya!
Setiap tahun, Oriflame mengumumkan kriteria kualifikasi baru serta rekualifikasi baru bagi Gold Conference, Diamond,
dan Executive tahunan.

GOLD CONFERENCE
Gold Conference diadakan setiap tahun di lokasi baru yang
menginspirasi. Beberapa contohnya adalah: Tenerife, Athena,
Malta, Roma, Paris dan Stockholm! Tergantung dari performa
Anda, Anda dapat memiliki 1 atau 2 tiket (Di mana Anda dapat
juga mengajak seorang rekan untuk bergabung percuma).
Selama seminggu penuh di hotel mewah, Anda akan dapat
menikmati konferensi bisnis yang menginspirasi, gala dinner, dan
tentunya kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat yang
menarik di sekitar konferensi itu. Selama konferensi, Anda akan
direkognisi dan juga diberi penghargaan atas performa dan
prestasi Anda!

DIAMOND CONFERENCE DAN EXECUTIVE
CONFERENCE
Diamond Conference dan Executive Conference adalah khusus
untuk para Leader yang sukses di Oriflame - dari titel Diamond
ke atas. Lokasi konferensi yang bisa dipilih tersebar di seluruh
dunia - Mauritius, Hong Kong, Dubai, Bali, Rio de Janeiro adalah
sebagian contohnya! Kami menjanjikan Anda pengalaman yang
tak terlupakan di resor, konferensi bisnis yang menarik dan gala
dinner serta acara-acara yang ekslusif!

BAGAIMANA CARA MENCAPAI KUALIFIKASI?
Aturan untuk mencapai kualifikasi berdasarkan dari besarnya
bisnis dan berapa banyak Anda bisa mengembangkannya. Setiap

konferensi membutuhkan jumlah grup 21% tertentu untuk
dapat Anda ikuti. Karena Anda terus menambah grup selama
setahun, untuk setiap periode katalog (maksimal satu bulan),
maka Anda selalu bisa mengejar ketinggalan untuk mendapatkan
kualifikasi. Selalu ada kemungkinan, jangan pernah menyerah!
Persyaratan dibuat sedemikian rupa sehingga Anda selalu
memiliki kesempatan untuk memenuhi kualifikasi. Gold
Conference adalah langkah awal perjalanan Anda menuju dunia
konferensi global Oriflame yang menyenangkan. Karena seorang
Gold Director biasanya memiliki dua grup 21% atau lebih, maka
Anda bisa memiliki minimal minimal 18 grup selama 12 katalog
periode kualifikasi (12 katalog = 18 grup). Persyaratan untuk
kualifikasi pertama dibuat sedikit lebih ringan agar langkah
pertama lebih mudah dijalani. Ini berarti juga Anda bisa
mengikuti Gold Conference walaupun Anda belum
mendapatkan titel Gold Director.
Begitu Anda menghadiri Gold Conference maka target Anda
untuk tahun depan akan lebih tinggi. Harap diingat bahwa tiap
grup ekstra yang Anda tambahkan tidak hanya menambah
pendapatan pribadi dan bonus Anda, tetapi juga membuat
Anda bisa mendapatkan diskon untuk tiket bagi rekan yang
Anda ajak ikut Gold Conference. Tanyalah sponsor Anda atau
Oriflame mengenai kriteria tahun ini. Mereka akan menjelaskan
lebih detil apa saja yang dibutuhkan, dan jangan lupa: tak pernah
ada kata terlambat untuk mulai membuat grup!
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BISNIS INTERNASIONAL
-SPONSOR INTERNASIONAL

Waktu kami bilang bahwa tak ada batasan seberapa besar
bisnis Anda bisa berkembang, kami benar-benar serius!
Oriflame memberikan Program Sponsor Internasional di
banyak negara yang memudahkan Anda mengembangkan
bisnis Anda di luar negara Anda. Anda dapat mensponsori
untuk dan dari negara-negara manapun yang berpartisipasi
di dalam program.
Anda mendapatkan semua keuntungan dari titel yang ada
dan menerima bonus-bonus termasuk grup internasional
21% yang Anda bentuk. Anda juga akan menerima
berbagai bonus dengan penundaan satu bulan karena
konsolidasi jaringan global.
Nama-nama negara yang berpartisipasi bisa berubah,
karenanya hubungi kantor Oriflame di tempat Anda untuk
pembaruan yang terkini.

Kesempatan untuk berpergian keliling dunia dan bertemu
serta berbagi ide dengan orang-orang yang satu pemikiran
dan menginspirasi.

HELINA EHA

LEADER GLOBAL ORIFLAME ESTONIA
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“Konferensi Oriflame adalah acara tingkat dunia untuk para partisipan dan juga
untuk orang-orang setempat di mana konferensi tersebut diadakan. Tidak bisa
rasanya menggambarkan acara itu dengan kata-kata, Anda harus melihat dan
merasakannya sendiri! Ikut dalam konferensi tersebut adalah cara yang hebat
untuk melihat dunia. Anda hanya perlu memiliki paspor dan segalanya sudah
disiapkan untuk Anda, dalam level termewah. Anda dapat mengunjungi negaranegara yang sebelumnya tak pernah Anda bayangkan akan Anda kunjungi.
Berpergian adalah salah satu sisi dari konferensi. Sisi lainnya adalah energi yang
Anda dapatkan dari acara yang Anda datangi. Sungguh pengalaman hebat
bertemu orang-orang Oriflame dari seluruh negara, yang memiliki pemikiran
yang sama dengan Anda! Nilai-nilai mendasar Oriflame – Togetherness, Spirit
and Passion – bisa sangat terasa saat konferensi. Terlebih lagi, prestasi Anda
dikenal di tingkat dunia. Dan dari semuanya itu, Anda selalu mendapatkan ideide baru yang hebat untuk bisa mengembangkan bisnis Anda sekembalinya dari
konferensi. Leader Oriflame yang sejati harus hadir pada semua konferensi!
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MANUAL KEBIJAKAN
LOGO

TUMBUH
BERSAMA
Oriflame, bersama para Top Leaders dan jaringan mereka, mendukung dan menegaskan bahwa
berbisnis di Oriflame harus sesuai dengan Kode Etik perusahaan.
Kami menjunjung tinggi pertumbuhan dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran kode
etik tersebut. Karena itu, kami menghimbau Anda untuk membaca peraturan dan regulasi
sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Anda sebagai seorang Konsultan Oriflame.
Mari TUMBUH BERSAMA.

SEMUA KONSULTAN WAJIB
MEMBACA MANUAL KEBIJAKAN
halaman 79 - 90
78
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TESTIMONI OLEH TOP LEADER INDONESIA
Nadia Meutia

Takut pada kode etik?
Kalo tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu ditakutkan kok. Kode Etik bukanlah hal yang menyeramkan untuk
dibicarakan. Leader yang baik haruslah mengingatkan beberapa poin penting kode etik bisnis Oriflame bahkan sejak
yang bersangkutan baru menghubungi seseorang menjadi prospek.
“Apakah Anda pernah menjadi Konsultan Oriflame? Apakah Anda mempunyai istri atau suami yang merupakan
Konsultan Oriflame?”
Dua diantara pertanyaan yang wajib ditanyakan saat melakukan prospecting. Jangan takut kalo memang si prospek
menjawab “ya”. Artinya, bukan rejeki Anda.Dan arti lainnya, Anda telah mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran
kode etik diwaktu mendatang yang dapat berdampak buruk pada masa depan yang Anda gantungkan dari bisnis
Oriflame. Percaya ya, rejeki tidak akan tertukar kok.
Menaati kode etik artinya Anda menghargai kerja keras Anda saat ini dan nanti, dan kerja keras konsultan lain yang
sama-sama mencari rejeki dari bisnis indah ini.

Cynthia Venika
Patuh kepada sebuah peraturan merupakan landasan penting dalam menjalani sebuah bisnis.
Dalam berbisnis bersama Oriflame, Kode Etik menjadi landasan utama dan pegangan untuk bertindak bagi seorang
konsultan. Adanya Kode Etik bukan berarti mengikat kita, tapi untuk terus mendukung berjalannya bisnis yang sehat
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kode Etik juga bertujuan untuk melindungi sesama konsultan, agar kepentingan
semua pihak terpenuhi.
Mari kita patuhi dan jalankan Kode Etik Oriflame untuk kemajuan bersama.

Dini Rahma Shanti

Etika sangatlah penting namun penuh tantangan menjalaninya. Kenapa?
Karena menurut saya etika itu membutuhkan kesadaran diri dan standard hidup yang tinggi untuk kita selalu mau
mengerjakan hal-hal yang baik dalam batasan-batasan moral dan kemanusiaan. Membedakan mana yang benar dan
mana yang tidak benar, mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak, tanpa adanya peraturan yang baku,
memang abu-abu. Karena standar masing-masing individu pasti berbeda-berbeda.
Nah, kalau dalam menjalankan bisnis kita ini, cukup hitam putih, tidak abu-abu lagi, karena Oriflame telah memudahkan
kita dengan menyusun kode etik yang wajib dipatuhi konsultannya agar dapat lebih terarah dan teratur dalam
menjalankan bisnisnya.
Dibuat untuk kepentingan kita, para konsultannya. Diperbaharui sesuai dengan perkembangan jaman. Karena ini adalah
bisnis jangka panjang, untuk masa depan anak2 kita nanti.
Jadi yuk... kita junjung tinggi kode etik Oriflame. Pelajari dan terapkan di keseharian kita berbisnis.

Oktavianus Yudistira

Coba bayangkan bagaimana jadinya jika kita tinggal di suatu wilayah yang tidak ada aturan hukumnya. Pasti tidak akan
ada keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan kita dan keluarga kita.
Hal yang sama juga berlaku di bisnis Oriflame. Aturan kode etik yang ada harus kita tegakkan dan patuhi agar bisnis
kita menjadi tempat berbisnis yang aman dan nyaman sehingga bisnis ini dapat menjadi sandaran buat masa depan
keluarga kita.

Ni Made Sugiarti & I Nyoman Suryananta

Penting bagi kami untuk menjalankan bisnis Oriflame ini sesuai kode etik. Karena apa yang kita bangun saat ini adalah
untuk masa depan kita semua. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan kalau kita bisa membangun bisnis ini bersamasama dengan baik dan benar demi mewujudkan impian di masa depan. Patuhi aturan yang sudah ada dan mari
berkembang mewujudkan Indonesia menjadi nomor 1.

80

Sangat penting bahwa Anda membaca Kode Etik Oriflame dan

Aturan Perilaku di bawah ini, karena Kode Etik dan Aturan Perilaku
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dalam
Formulir Aplikasi Konsultan. Konsultan Oriflame harus mematuhi Kode
Etik dan Aturan Perilaku dimaksud serta segala perubahan atas Kode
Etik dan Aturan Perilaku tersebut yang telah dipublikasikan dalam
Newsletter atau yang dikomunikasikan kepada Konsultan Oriflame.
Oriflame berhak untuk mengakhiri setiap saat dan dengan berlaku
efektif segera, keanggotaan dari seseorang Konsultan Oriflame yang
telah memberikan informasi palsu dalam Formulir Aplikasi Konsultan
tersebut atau yang melanggar Kode Etik atau Aturan Perilaku ini.
Konsultan Oriflame yang diakhiri keanggotaannya akan kehilangan
semua hak istimewa yang menyertai keanggotaan tersebut, termasuk
jaringan mereka, sejak tanggal pengakhiran keanggotaan yang diberitahukan oleh Oriflame. Kode Etik dan Aturan Perilaku ini disediakan untuk
melindungi Anda, untuk menjamin bahwa semua sesama Konsultan
Oriflame mempertahankan standar tinggi yang sama. Sejalan dengan
standar etik Oriflame, maka Konsultan Oriflame diharapkan untuk dan
wajib mematuhi segala dan semua persyaratan hukum negara tempat
mereka menjalankan bisnis Oriflame, sekalipun kewajiban tersebut
tidak dinyatakan kembali dalam Kode Etik atau Aturan Perilaku ini.
I.

KODE ETIK ORIFLAME

Sebagai seorang Konsultan Oriflame, maka saya sepakat untuk melakukan bisnis Oriflame saya sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.1 Saya akan menjunjung tinggi serta mematuhi dan mengikuti seluruh Aturan Perilaku yang ditetapkan dalam Manual Kebijakan
Oriflame ini, termasuk literatur Oriflame lainnya.
1.2 Pedoman saya untuk melaksanakan bisnis dengan orang lain yang
saya temui dalam kapasitas saya sebagai seorang Konsultan
Oriflame adalah memperlakukan mereka seadil-adilnya sebagaimana saya inginkan diri saya diperlakukan.
1.3 Saya akan mempresentasikan produk-produk Oriflame, kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari Oriflame, pelatihan
yang berkaitan serta kesempatan dan manfaat lain yang ditawarkan oleh Oriflame kepada pelanggan dan Konsultan saya dengan
cara yang jujur dan benar. Baik secara lisan maupun tertulis, saya
hanya akan membuat klaim yang berkaitan dengan produk, pendapatan, serta kesempatan sebagaimana yang disebutkan dalam literatur resmi Oriflame.
1.4 Saya akan berlaku sopan dan cepat dalam melayani dan menerima
pesanan dari pelanggan saya, dan juga dalam menangani keluhan.
Saya akan mengikuti dan mematuhi prosedur yang ditetapkan
dalam literatur resmi Oriflame untuk penggantian produk.
1.5 Saya akan menerima dan melanjutkan berbagai tanggung jawab yang
diuraikan tentang seorang Konsultan Oriflame, serta tanggung
jawab seorang Sponsor dan Director (dan level yang lebih tinggi
diatasnya), bila saya melanjutkan ke berbagai level tanggung jawab
dimaksud sebagaimana yang ditetapkan dalam literatur resmi
Oriflame.
1.6 Saya akan membimbing diri saya sedemikian rupa untuk hanya
merefleksikan dan memberlakukan standar tertinggi dari integritas, kejujuran dan tanggung jawab.
1.7 Saya tidak boleh dalam keadaan apapun menggunakan jaringan
Oriflame untuk memasarkan produk-produk lain selain produkproduk yang disetujui oleh Oriflame. Saya wajib menghormati
metode distribusi langsung kepada konsumen, dan oleh karenanya
saya tidak diperbolehkan menjual melalui outlet ritel manapun,
dalam bentuk apapun, dan dengan cara apapun. Termasuk dalam
hal ini adalah menjual kepada seorang pelanggan yang diketahui
akan memasarkan kembali produk-produk yang dibeli dari
Konsultan Oriflame melalui outlet ritel. Termasuk juga dalam
pengertian outlet ritel adalah penjualan melalui suatu website, atau
situs jual-beli di internet.
1.8 Saya akan menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan
negara di mana saya melaksanakan bisnis Oriflame saya dan
negara tuan rumah saya jika saya membangun suatu grup internasional.

II. ATURAN PERILAKU
1. DEFINISI
1.1 “Konsultan Oriflame” dalam dokumen ini meliputi semua
Konsultan penjualan Oriflame dengan tidak memandang jabatan
dan level (termasuk Manager Grup, Director dan level yang lebih
tinggi diatasnya).
1.2 “Home Page Pribadi” merujuk pada suatu website yang dibuat,
diluncurkan dan dilindungi oleh Oriflame untuk kepentingan
seorang Konsultan Oriflame.
1.3 “Oriflame” dalam dokumen ini merujuk pada Perseroan Terbatas
Oriflame setempat, dimana Anda mengajukan Formulir Aplikasi
Konsultan, kecuali jika dinyatakan lain.
1.4 “Garis Kesponsoran” juga meliputi Konsultan Oriflame,
Sponsornya, dan seterusnya, dimana garis tersebut berakhir pada
Oriflame.
1.5 “Grup Pribadi” merujuk pada semua Konsultan Oriflame yang
disponsori secara langsung maupun tidak langsung oleh seorang
Konsultan Oriflame, tetapi tidak termasuk Konsultan yang disponsori langsung yang telah mencapai 21% (dua puluh satu
persen) atau downline mereka.
1.6 “Grup” merujuk pada keseluruhan downline, termasuk 21% (dua
puluh satu persen) Konsultan Oriflame dan downline mereka.
1.7 “Literatur Oriflame” berarti Success Plan – Leaders Edition (yang
memuat Manual Kebijakan ini), Katalog Produk dan informasi lain
yang dicetak atau dipublikasikan pada website resmi Oriflame.
1.8 “Sponsor” berarti orang yang memperkenalkan seorang yang baru
kepada Konsultan Oriflame. Kata-kata yang dimulai dengan huruf
besar tetapi tidak didefinisikan di dalam Kode dan Aturan
Perilaku ini memiliki arti yang sama sebagaimana dalam bagianbagian sebelumnya dari Success Plan – Leaders Edition.
2.

KEANGGOTAAN

2.1 Untuk menjadi seorang Konsultan Oriflame, seorang calon
Konsultan Oriflame wajib, sebagai aturan umum, disponsori oleh
seorang Konsultan Oriflame yang sudah ada. Dalam keadaan
tertentu, Oriflame dapat menugaskan seorang calon ke suatu
jaringan.
2.2 Seseorang hanya dapat memiliki satu keanggotaan Oriflame, baik
langsung maupun tidak langsung. Keanggotaan tidak langsung
adalah keanggotaan melalui, misalnya kepemilikan saham dalam
suatu perusahaan yang terdaftar sebagai Konsultan Oriflame.
2.3 Calon Konsultan Oriflame diberikan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender untuk mengambil keputusan menjadi Konsultan
Oriflame. Apabila calon Konsultan Oriflame membatalkan pendaftarannya, maka calon Konsultan Oriflame wajib mengembalikan setiap alat bantu penjualan (starter kit) dan seluruh dokumen dan peralatan lainnya yang telah diberikan oleh Oriflame
dalam keadaan seperti semula.
2.4 Oriflame secara sepihak berhak untuk menolak suatu permohonan pendaftaran atau permohonan pendaftaran kembali.
2.5 Seorang pemohon atau calon Konsultan Oriflame harus telah
mencapai batas usia dewasa sesuai dengan ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat, untuk dapat menjadi Konsultan Oriflame.
2.6 Seorang pemohon harus berumur minimal 18 (delapan belas)
tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
2.7 Seorang pemohon harus mendaftar dengan menggunakan dan
melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pernyataan Bukan
Karyawan atau keluarga langsung (Ayah/Ibu, saudara kandung
dan/atau anak) dari Karyawan Oriflame untuk dapat menjadi
seorang Konsultan Oriflame.
2.8 Keanggotaan hanya dapat diberikan kepada orang atau kepada
suatu perseroan terbatas atau kemitraan di mana para pihaknya
adalah suami-isteri atau orang tua dan anak, melalui suatu
pengalihan proses bisnis yang disetujui oleh Oriflame. Suatu
entitas badan hukum harus memberikan nama orang yang diberi
kewenangan khusus tersebut untuk bertindak untuk dan atas
nama badan hukum tersebut untuk melakukan segala tindakan
yang berhubungan dengan kegiatan, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai Konsultan Oriflame berikut dokumen-dokumen
yang terkait dengan pemberian kewenangan tersebut, yang
secara jelas harus menyebutkan ruang lingkup, batasan
kewenangannya serta tanggung jawabnya. Para mitra saling
bertanggung jawab atas kegiatan dan kewajibannya sebagai
Konsultan Oriflame dan Oriflame dapat mengklaim kembali
semua hak dari salah satu atau kedua-duanya, dalam hal tidak
terjadi pembayaran atas keanggotaan dan pelaksanaan atas
kewajiban dan tanggung jawab lainnya.
2.9 Seorang Konsultan Oriflame tidak boleh mensyaratkan Konsultan
Oriflame lainnya atau calon Konsultan Oriflame untuk menanggung secara tidak wajar biaya pelatihan yang tinggi dan biaya lain
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untuk bahan promosi. Suatu biaya yang ditagihkan dari seorang
Konsultan Oriflame wajib berkaitan langsung dengan nilai bahan,
produk atau jasa yang diberikan sebagai imbalannya.
2.10 Jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan negara
setempat dimana Oriflame beroperasi, Oriflame mencermati
kemungkinan dimana kepada seorang Konsultan Oriflame, dalam
jangka waktu tertentu dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan menerima kembali dari Oriflame semua uang
dan segala sesuatu yang pernah dibayarkannya sebagai syarat
untuk keanggotaan tersebut, termasuk untuk produk dan starter
kit. (“Cooling-Off Period”).
2.11 Konsultan Oriflame dapat mengundurkan diri dari keanggotaan
mereka setiap saat setelah berakhirnya Cooling-Off Period dengan
memberikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Oriflame.
Dalam hal yang demikian, maka Oriflame tidak berkewajiban untuk
melakukan pengembalian sebagaimana yang disebutkan pada bagian
2.10 di atas.
2.12 Keanggotaan seorang Konsultan Oriflame berlaku efektif pada
saat Oriflame menerima keanggotaan seorang Konsultan, yang
berlaku untuk periode selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
penerimaan keanggotaan oleh Oriflame.
2.13 Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang setiap tahunnya atas persetujuan dari Oriflame. Biaya perpanjangan dan pendaftaran ulang
atas keanggotaan akan dimasukkan ke dalam invoice pertama
Konsultan Oriflame setelah keanggotaan diperbarui dan diperpanjang.
2.14 Dalam hal Konsultan Oriflame adalah perorangan, jika isteri atau
suami seorang Konsultan Oriflame tersebut ingin menjadi
Konsultan Oriflame, maka keduanya harus disponsori secara
bersama-sama di bawah keanggotaan yang sama (dapat berbentuk suatu perseroan terbatas atau kemitraan jika dimungkinkan),
atau jika secara terpisah di bawah isteri atau suami yang pertama
menjadi Konsultan Oriflame. Jika isteri atau suami tersebut bergabung di bawah suatu keanggotaan yang terpisah, maka pemberian uang (cash award) yang diterima oleh isteri atau suami
tersebut akan dipotong dari jumlah cash award yang lebih tinggi
yang diterima oleh isteri atau suami yang pertama atau yang
terlebih dahulu bergabung tersebut, jika pemberian uang tersebut merupakan hasil dari pengakhiran keanggotaan dari isteri
atau suami yang bergabung kemudian untuk alasan apapun.
2.15 Mantan Konsultan Oriflame (atau isteri atau suami mantan
Konsultan Oriflame) dapat mengajukan permohonan untuk
keanggotaan yang baru dengan memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a) Sekurang-kurangnya telah lewat 12 (dua belas) bulan sejak keanggotaan sebelumnya diakhiri atau dihentikan dengan cara pengunduran
diri (kecuali apabila disetujui lain oleh Oriflame).
b) Permohonan keanggotaan baru tersebut harus menjelaskan
maksud bahwa permohonan tersebut dibuat berdasarkan aturan
pembaruan setelah pengakhiran ini.
c) Seorang mantan Konsultan Oriflame dapat segera mengajukan
permohonan untuk menjadi seorang Konsultan Oriflame kembali,
tanpa menyebutkan bahwa ia adalah mantan Konsultan Oriflame,
jika orang tersebut sekurang-kurangnya telah tidak aktif selama 12
(dua belas) bulan setelah pengakhiran keanggotaannya tersebut,
bila pengakhirannya tersebut waktu itu disebabkan karena kelalaian atau kegagalan untuk memperpanjang keanggotaannya tersebut.
2.16 Oriflame berhak untuk menangguhkan keanggotaan seorang
Konsultan Oriflame selama hingga 12 (dua belas) bulan yang
segera berlaku, sambil menunggu investigasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku.
2.17 Keanggotaan Konsultan Oriflame akan berakhir secara otomatis
apabila ia tidak melakukan order BP1 terhitung 12 (dua belas)
bulan sejak order BP terakhir yang dilakukannya, selama masa
keanggotaannya berlaku.
2.18 Oriflame juga berhak mencabut keanggotaan Konsultan setiap
waktu seperti yang diatur pada pemberhentian keanggotaan
dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku ini.
3.		
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MEMPERTAHANKAN GARIS SPONSOR

3.1 Konsultan Oriflame tidak diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran kembali di bawah garis kesponsoran yang lain.
Jika Konsultan melakukan hal tersebut, maka Konsultan tersebut
akan kehilangan seluruh jaringan di bawahnya, karena jaringannya
akan dialihkan ke sponsor terdahulu Konsultan yang bersangkutan. Konsultan hanya diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran
ulang setelah pengakhiran keanggotaan, sebagaimana diatur pada
point 2.13.
3.2 Pengalihan keanggotaan dari satu Sponsor ke Sponsor lainnya
hanya dimungkinkan dalam kasus-kasus tertentu dan sepenuhnya
merupakan wewenang mutlak Oriflame.

3.3 Pengalihan Grup Pribadi tidak diperbolehkan.
3.4 Konsultan Oriflame, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Oriflame, dapat diizinkan untuk memindahkan
atau mengalihkan keanggotaannya, tetapi hanya untuk keluarga
terdekat mereka (suami/istri atau anaknya). Sebuah surat permohonan untuk pengalihan tersebut harus \ dikirimkan kepada
Oriflame. Konsultan Oriflame yang telah mengalihkan keanggotaan mereka berdasarkan aturan ini dapat mengajukan permohonan kembali keanggotaan tersebut jika telah lewat dari jangka
waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak keanggotaan
terakhir mereka dialihkan.
3.5 Dalam hal seorang Konsultan Oriflame meninggal dunia, maka
keanggotaannya akan diakhiri paling lama dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal meninggalnya, dengan syarat bahwa tidak
ada permohonan untuk pengalihan keanggotaan tersebut yang
diajukan oleh keluarga terdekat (suami/istri atau anaknya). Dalam
hal pengakhiran, maka semua pembayaran yang tertunda kepada
almarhum Konsultan Oriflame akan dibayarkan kepada ahli waris
yang diberi kewenangan oleh Konsultan tersebut. Oriflame berhak untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
memverifikasi keabsahan ahli waris tersebut sebagai syarat untuk
pembayaran tersebut.
4.

TANGGUNG JAWAB SEORANG KONSULTAN

4.1 Konsultan Oriflame tidak diperbolehkan menggunakan jaringan
Oriflame untuk memasarkan produk-produk atau skema apapun
yang tidak pernah disetujui secara resmi oleh Oriflame.
4.2 Konsultan tidak boleh dalam cara apapun secara salah menerangkan, mempresentasikan, menjelaskan (misrepresentation)
tentang kualitas, kinerja atau ketersediaan segala produk Oriflame.
Mereka tidak dapat membuat klaim apapun atas produk selain
dari yang tercantum pada label produk atau dalam Literatur
resmi Oriflame. Konsultan Oriflame harus mengganti kerugian
dan bertanggung jawab kepada Oriflame atas segala biaya atau
kerugian yang timbul dari pihak ketiga karena misrepresentation
tersebut.
4.3 Konsultan Oriflame tidak boleh mencuri seorang calon konsultan
dari Konsultan Oriflame lainnya, maupun mencampuri urusan dengan
mengajak Konsultan Oriflame pada garis sponsor Konsultan
Oriflame lainnya.
4.4 Konsultan Oriflame tidak memiliki hubungan kepegawaian dalam
bentuk apapun dengan Oriflame. Ketika mempresentasikan kesempatan bisnis Oriflame kepada orang lain, Konsultan Oriflame
harus dengan jelas menyatakan dan menerangkan sifat independen bisnis ini, termasuk fakta bahwa kesempatan bisnis yang
ditawarkan sama sekali bukan hubungan kepegawaian dengan
Oriflame.
4.5 Konsultan Oriflame tidak memiliki kewenangan untuk mengikat atau
mengambil tanggung jawab atas nama Oriflame. Mereka harus
mengganti kerugian kepada Oriflame atas segala biaya atau kerugian yang timbul dari semua pelanggaran atau ketidakpatuhan
atas ketentuan ini.
4.6 Oriflame tidak mengenakan persyaratan untuk pembelian
minimum, baik dalam jumlah maupun nilai, atas para Konsultannya.
Sama halnya, seorang Konsultan Oriflame tidak diperbolehkan
mendorong atau memaksa orang-orang yang disponsorinya
untuk memesan melalui dirinya, termasuk memesan berdasarkan
jumlah minimum pesanan (minimum order) atau melakukan
penyimpanan stok produk. Semua Konsultan Oriflame dapat
memesan jumlah berapapun secara langsung dari Oriflame,
namun biaya penanganan (handling fee) dan biaya kurir akan
berlaku tergantung pada jumlah pemesanan tersebut. Setiap
Konsultan Oriflame dapat menentukan sendiri apakah dia
merasa perlu untuk melakukan penyimpanan stok produk secara
wajar.
4.7 Seorang Konsultan Oriflame tidak boleh melakukan pesanan atas
nama Konsultan Oriflame yang lain, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Konsultan Oriflame tersebut.
4.8 Konsultan Oriflame wajib mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan Aturan
Perilaku yang berlaku bagi pengoperasian keanggotaan mereka,
termasuk segala peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang relevan, seperti pemotongan dan pelaporan pajak.
Konsultan Oriflame juga tidak boleh melibatkan diri dalam
sesuatu kegiatan yang dapat menyebabkan reputasi buruk atau
pencemaran nama baik bagi Oriflame maupun diri mereka
sendiri.
4.9 Sejak pertama melakukan kontak dengan seorang konsumen,
Konsultan Oriflame harus memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang maksud dari pertemuan tersebut kepada konsumen. Konsultan Oriflame wajib memastikan transparansi tentang identitas mereka sebagai Konsultan Oriflame dalam setiap

komunikasi yang terkait, baik melalui email, website, atau media
sosial lainnya. Nama terang dan informasi kontak yang jelas serta
informasi bahwa si pengirim bukanlah seorang perwakilan
pejabat Oriflame harus diberikan. Kata “Independent” wajib selalu
ditambahkan sebelum kata “Konsultan Oriflame” untuk setiap
keterangan/penjelasan identitas, seperti misalnya pada tanda tangan
email, kartu nama, termasuk informasi dalam website, dan media
sosial lainnya.
4.10 Informasi yang diberikan oleh Konsultan Oriflame kepada pelanggan harus diberikan dengan jelas dan secara menyeluruh
sesuai dengan prinsip itikad baik dalam transaksi komersial dan
prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlindungan terhadap
mereka yang belum dapat memberikan persetujuan mereka,
misalnya anak yang belum mencapai usia dewasa.
4.11 Konsultan Oriflame tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan
setiap pelanggan dan wajib menghormati jika ada pelanggan yang
secara komersial belum berpengalaman. Konsultan Oriflame
tidak boleh mengeksploitasi usia, penyakit, kelemahan fisik atau
mental, sifat terlalu mudah percaya, ketidakpahaman dan/atau
kurangnya kemampuan pelanggan dalam berbahasa.
4.12 Konsultan Oriflame wajib memberikan informasi yang benar dan
lengkap mengenai kondisi dan jaminan atas produk Oriflame
kepada pelanggan, termasuk penjelasan tentang penggunaan dan
pemeliharaannya. Kepada pelanggan, harga produk Oriflame
harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan harga
yang telah ditetapkan oleh Oriflame.
4.13 Jika dalam periode yang memungkinkan untuk suatu pengembalian sebagaimana ditetapkan Oriflame, seorang pelanggan
meminta jaminan kepuasan untuk dipenuhi, maka Konsultan
Oriflame wajib untuk menawarkan kepada pelanggan tersebut
suatu penggantian, baik berupa penukaran produk serupa maupun dengan produk Oriflame lainnya, termasuk suatu penggantian dengan cara-cara lain berdasarkan syarat dan ketentuaan
yang berlaku di Oriflame.
4.14 Atas permintaan pelanggan, Konsultan Oriflame wajib menghentikan suatu demonstrasi atau presentasi penjualan dan mengambil
langkah-langkah yang perlu untuk memastikan informasi pribadi yang
diberikan oleh pelanggan yang sebenarnya maupun calon pelanggan
tersebut dapat terlindungi. Konsultan Oriflame akan melakukan
kontak pribadi, baik melalui telepon atau media elektronik dengan cara dan pada waktu-waktu yang wajar untuk menghindari
ketidaknyamanan.
4.15 Dalam membangun grup pribadi, Konsultan Oriflame harus
memastikan bahwa seluruh Konsultan Oriflame yang baru akan
mematuhi semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang
berlaku bagi Konsultan Oriflame.
4.16 Dalam membangun Grup Pribadi, Konsultan Oriflame harus
memastikan bahwa semua Konsultan Oriflame yang baru akan
mematuhi persyaratan kredit Oriflame, apabila ada fasilitas credit
ditawarkan Oriflame dan pengajuan kredit Konsultan tersebut
disetujui Oriflame.
4.17 Untuk menjadi seorang Sponsor, Konsultan Oriflame harus
memastikan bahwa ia secara pribadi melatih dan memberikan
motivasi kepada Konsultan Oriflame yang disponsorinya tersebut.
4.18 Seorang Konsultan Oriflame tidak diperbolehkan terlibat dalam
suatu wawancara yang terkait atau merujuk pada Oriflame dengan media apapun, baik televisi, internet, radio, majalah, sosial
media dan lain-lain. Termasuk menggunakan suatu media
periklanan
(termasuk periklanan viral seperti SMS, internet dan lain-lain)
untuk kepentingan pemasaran bisnis Oriflame mereka tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame.
4.19 Konsultan Oriflame tidak boleh terlibat dalam dialog media sosial
yang salah satunya menyajikan atau memberikan informasi yang
tidak tepat atau menyesatkan tentang Oriflame, termasuk
produk atau jasanya yang secara umum dapat merugikan reputasi baik Oriflame, sebagaimana diatur dalam Dialog Media Sosial
– 10 Aturan Emas dalam bagian Lampiran II

5.

ATURAN DAN KEBIJAKAN LAIN

5.1 Tidak ada wilayah eksklusif atau waralaba yang tersedia dalam
kebijakan Oriflame. Tidak ada seorangpun Konsultan Oriflame
yang memiliki kewenangan untuk memberikan, menjual, atau
mengalihkan wilayah atau waralaba dimaksud. Setiap Konsultan
Oriflame bebas untuk melaksanakan bisnisnya di wilayah mana-

pun di negara tempatnya melakukan pendaftaran.
5.2 Konsultan Oriflame harus menghormati bahwa Oriflame beroperasi di pasar tertentu dan tidak di semua negara di seluruh dunia
dan dengan ketat mematuhi kewajibannya tentang keselamatan
produk, registrasi produk, impor dan aturan lainnya yang berlaku
untuk perdagangan di negara-negara tersebut. Oriflame tidak
bertanggung jawab atas suatu kerugian, perselisihan atau klaim
yang timbul dari dan/atau berkaitan dengan perdagangan lintas
batas yang dilakukan oleh Konsultan Oriflame ke negara-negara
di luar wilayah pemasaran tempat Oriflame beroperasi. Dengan
demikian, maka Oriflame mengharuskan masing-masing Konsultan
Oriflame tersebut bertanggung jawab secara penuh atas klaimklaim yang terjadi.
5.3 Seorang Konsultan Oriflame kedudukannya adalah independen
terhadap Oriflame. Satu-satunya jabatan/titel yang dapat digunakan pada kartu nama, materi cetakan lainnya atau dalam komunikasi email adalah “Independent (Beauty) Konsultan” atau
“Oriflame Independent Konsultan”. Pada kualifikasi tertentu bisa
digunakan “Independent (Beauty) Manager” atau “Oriflame
Independent Manager” dan “Independent (Beauty) Director”
atau “Oriflame Independent Director”.
5.4 Mengenai materi promosi, homepage pribadi Konsultan Oriflame
dan setiap aplikasi sosial media, seperti Facebook, yang disediakan
oleh Oriflame dapat dipergunakan sebagaimana yang ditetapkan
tanpa perlu persetujuan selanjutnya. Harus dipahami bahwa
Konsultan Oriflame tidak dapat mendaftar atau memakai suatu
website atau homepage dengan nama domain yang menggunakan
kata “Oriflame”. Konsultan Oriflame hanya dapat mengarahkan
traffic ke website, blogs walls dan media resmi lainnya milik
Oriflame. Oriflame sepenuhnya berhak untuk terlebih dahulu
memberikan persetujuan tertulis sebelum materi tersebut
dipublikasikan. Kebijakan online untuk Konsultan Oriflame selanjutnya diuraikan dalam Kebijakan Website Konsultan di bawah ini.
5.5 Merek dagang, logo dan nama Oriflame merupakan properti
Oriflame Cosmetics S.A. dan tidak boleh digunakan oleh
Konsultan Oriflame, baik untuk materi cetak atau dipublikasikan
di Internet, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Oriflame. Jika persetujuan tersebut sudah diperoleh, maka
Konsultan Oriflame harus memastikan bahwa merek dagang dan
logo Oriflame tersebut harus digunakan secara tepat sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan Oriflame.
5.6 Tak seorangpun Konsultan Oriflame diperbolehkan memproduksi atau memesan dari sumber lain selain dari Oriflame, setiap
barang yang diatasnya tercetak atau memakai merek dagang atau
logo Oriflame, kecuali atas persetujuan tertulis Oriflame terlebih
dahulu.
5.7 Semua materi cetak, video, foto-foto, dan desain Oriflame dilindungi oleh hak cipta dan tidak diperbolehkan direproduksi baik
secara keseluruhan atau sebagian oleh siapapun, baik dalam
bentuk materi cetak atau dipublikasikan di internet, kecuali atas
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Oriflame. Ketika materi
tersebut secara sah dipergunakan, adalah wajib bahwa referensi
tentang hak cipta Oriflame tersebut dibuat secara jelas terlihat
dan tidak meragukan.
5.8 Tak seorangpun Konsultan Oriflame diperbolehkan menjual
kepada atau menjual di dalam, termasuk mendemonstrasikan atau
menampilkan produk-produk Oriflame pada outlet ritel manapun
dan dalam bentuk apa pun, termasuk toko online (web shop),
model pelelangan seperti Ebay atau sejenisnya. Tidak ada katalog
atau literatur Oriflame yang dapat dijual atau ditampilkan pada
outlet ritel manapun. Tempat-tempat yang secara teknis bukan
outlet ritel seperti salon kecantikan, dapat digunakan untuk
memajang produk, tapi tidak untuk melakukan penjualan produk.
5.9 Isi website Oriflame, termasuk tetapi tidak terbatas pada naskah,
grafis, foto-foto, desain dan program juga dilindungi dengan hakhak cipta dan tidak boleh digunakan untuk suatu penggunaan
komersial tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Oriflame.
5.10 Spamming (penyalahgunaan pesan elektronik untuk secara membabi buta, mengirim berita yang tidak terarah) secara tegas dilarang. Konsultan Oriflame wajib membatasi jumlah email promosi
yang dikirim kepada pelanggan, sehingga si penerima tidak menerima lebih dari satu pesan per minggu. Pesan-pesan tersebut
tidak boleh dikirim atas nama salah satu pejabat yang berwenang,
dan oleh karenanya Konsultan tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas isi pesan yang dikirimnya.
5.11 Tak seorang pun diberikan kewenangan dalam keadaan apapun
untuk melakukan pengepakan/mengemas kembali atau dengan
cara lain apapun merubah kemasan atau label dari produkproduk tersebut. Produk Oriflame hanya dijual dalam kemasan
aslinya saja.
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5.12 Produk Oriflame tidak menyebabkan kerusakan atau cidera jika
digunakan untuk tujuan asalnya dan sesuai dengan petunjuk yang
diberikan. Produk Oriflame dilengkapi dengan asuransi tanggung
gugat. Asuransi tersebut menjamin cidera atau kerusakan yang
disebabkan kegagalan produk, tetapi tidak menjamin kelalaian atau
penggunaan yang ceroboh atas suatu produk.
5.13 Setiap saat atas semua invoice yang sudah lewat jatuh tempo,
yang menjadi kewajiban pembayaran Konsultan kepada Oriflame,
maka Oriflame berhak untuk memotong dari Performance
Discount atau Bonus yang harus dibayarkan oleh Oriflame
kepada Konsultan Oriflame tersebut.
5.14 Oriflame mempunyai hak sepenuhnya untuk sewaktu-waktu
merubah harga produk dan besarannya tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu. Oriflame tidak akan memberikan Performance
Discount atau Bonus atau kompensasi lainnya atas suatu kerugian
yang diderita oleh Konsultan Oriflame akibat perubahan harga,
perubahan besaran maupun karena produk-produknya yang
tidak tersedia lagi
5.15 Terkait dengan pengakhiran hubungan keanggotaan Konsultan
oleh Oriflame, maka atas suatu permintaan resmi, Oriflame
dapat saja menyetujui untuk membeli kembali produk dari
Konsultan yang keanggotaannya diakhiri tersebut. Semua persyaratan di bawah ini harus dipenuhi oleh Konsultan tersebut
kepada Oriflame, untuk mendapatkan pengembalian sejumlah
uang. – Pengembalian harus dilakukan selambat-lambatnya dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pembelian produk;
– Pengembalian dana adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dari harga nett asli yang dibayarkan setelah dipotong setiap pembayaran Performance Discount atau Bonus kepada jaringan; dan
– Produkyangdapatdikembalikanadalah produk-produk yang
harus dalam keadaan dapat dipasarkan kembali oleh
Oriflame,termasukmateripromosi, sales kit yang diproduksi
Oriflame. Produk yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
produk yang belum dengan cara apapun; belum melewati masa
kadaluarsa; dan masih dipasarkan Oriflame dalam katalognya.
5.16 Jika seorang Konsultan Oriflame dengan cara apapun terlibat
dalam suatu permasalahan hukum, perselisihan, mapun hal-hal
atau kegiatan lain yang sekiranya dapat memberikan pengaruh
negatif bagi Oriflame maupun nama baik Oriflame, maka
Konsultan Oriflame tersebut harus segera menginformasikan hal
tersebut kepada Oriflame.
5.17 Oriflame mempunyai hak sepenuhnya untuk mengubah, memperluas atau merevisi Success Plan Oriflame tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk dengan pemberlakuan segera
atas kriteria kualifikasi, atau Kode Etik dan Aturan Perilaku tersebut.
5.18 Setiap Konsultan Oriflame diwajibkan untuk memiliki dan memberitahukan rekening bank milik Konsultan Oriflame kepada
Oriflame untuk memudahkan pembayaran Bonus melalui bank
transfer. Oriflame tidak melayani klaim mengenai Bonus dari
Konsultan apabila klaim tersebut telah lebih dari jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Bonus tersebut.

h)Menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis dengan Oriflame
dimana Anda diundang
untuk hadir oleh Area Sales Manager Anda.
6.2 Seorang Director (dan level yang lebih tinggi) tidak diperbolehkan mewakili dan/atau menjadi anggota dari suatu perusahaan
penjualan langsung (direct selling) lainnya.
6.3 Apabila suami/isteri seorang Director (dan yang lebih tinggi)
adalah perwakilan dan/atau anggota dari suatu perusahaan penjualan langsung (Direct selling), maka suami/isteri tersebut tidak
diperbolehkan berpartisipasi dalam semua pertemuan atau acara
Oriflame, dan aktivitas suami/isteri tersebut harus selalu terpisah
dari aktivitas Oriflame. Para Director (dan yang lebih tinggi) harus
pula menginformasikan Oriflame jika ternyata ada suami/isteri
Konsultan Oriflame yang merupakan perwakilan dan/atau anggota
dari perusahaan penjualan (Direct Selling) langsung lainnya.
6.4 Apabila seorang Director (dan level yang lebih tinggi) meninggal,
maka keanggotaan Konsultan tersebut, dalam hal-hal tertentu
dan berdasarkan diskresi mutlak dari Oriflame, diwariskan kepada
keluarga terdekat almarhum, dengan syarat bahwa keluarga terdekat tersebut dapat memenuhi semua persyaratan dan kewajiban seorang Director (dan level yang lebih tinggi)sebagaimana
dinyatakan pada bagian 6.1 di atas
6.5 Seorang Director (dan level yang lebih tinggi) harus mengikuti
setiap ketentuan tambahan atau instruksi yang disampaikan
secara tertulis oleh Oriflame dari waktu ke waktu.

6. 		 HAK DAN KEWAJIBAN DIRECTOR DAN LEVEL
		 YANG LEBIH TINGGI

9. DOMISILI

Selain ketentuan umum di atas yang berlaku bagi semua Konsultan
Oriflame, ketentuan di bawah ini berlaku khusus untuk Director dan
level yang lebih tinggi. Pelanggaran atas salah satu ketentuan khusus ini
dapat secara seketika mengakibatkan gugurnya status Director (dan
level yang lebih tinggi) dan semua keistimewaan yang mendasarinya, termasuk semua remunerasi yang terkait, bahkan dapat mengakibatkan
pengakhiran keanggotaan.
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6.1 Sebagai seorang Director (dan level yang lebih tinggi), Anda
harus melayani Konsultan pada Grup Pribadi Anda di setiap
periode Katalog dengan melakukan sebagai berikut:
a) Merekrut dan terus mengembangkan Grup Pribadi Anda.
b)Membantu, membimbing dan memotivasi
anggota Grup Pribadi Anda.
c)Melaksanakan pertemua reguler untuk melatih, memotivasi,
menyusun goal/target dan menindaklanjutinya.
d)Melatih downline Konsultan Oriflame Anda untuk melakukan
yang terbaik bagi bisnis Oriflame mereka.
e)Memelihara komunikasi rutin, menginformasikan tanggal pertemuan, tempat pertemuan, berita tentang produk, sesi
pelatihan, dan lain-lain.
f) Berpartisipasi di semua seminar dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Oriflame.
g)Menegakkan Kode Etik dan Aturan Perilaku ini dan memimpin
dengan tauladan.

7.

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

Setiap keluhan mengenai pelanggaran Kode Etik atau Aturan Perilaku
harus disampaikan kepada Kantor Cabang Oriflame setempat dan/atau
Managing Director Oriflame di negara tersebut. Penanganan keluhan
mengenai pelanggaran Kode Etik atau Aturan Perilaku di setiap pasar
Oriflame dipimpin oleh Managing Director (Administrator Kode Etik
Oriflame) perusahaan Oriflame setempat.
8.

PEMBERHENTIAN/ PENGAKHIRAN 		
KEANGGOTAAN

8.1 Oriflame dapat mencabut/memberhentikan dengan segera
keanggotaan seorang Konsultan Oriflame dengan pemberitahuan
tertulis, bila Konsultan terbukti memberikan keterangan palsu
pada aplikasi Konsultan Oriflame atau terlibat dalam kegiatan
yang melanggar hukum, atau melanggar Kode Etik dan Aturan
Perilaku, serta dan tanggung jawab yang telah ditetapkan
oleh Oriflame.
8.2 Oriflame dan Konsultan Oriflame dengan tegas mengesampingkan
Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia (KUH Perdata), berkenaan dengan syarat-syarat
pembatalan perjanjian dalam hal terjadinya pemutusan keanggotaan
yang berakibat berakhirnya keanggotaan seorang Konsultan
Oriflame.

Oriflame dan Konsultan Oriflame sepakat untuk memilih Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum
tetap dalam setiap penyelesaian segala tuntutan, perselisihan, maupun
sengketa sehubungan dengan perjanjian di antara Oriflame dengan
Konsultan Oriflame.

LAMPIRAN 1
Dialog Social Media - 10 Aturan Emas
1. Selalu Mendengarkan Terlebih Dahulu
Mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Siapa kontributor
yang paling berpengaruh? Bagaimana pembicaraan berubah seiring
waktu, atau apabila berubah sama sekali? Setelah anda mengerti
tentang pembicaraan tersebut, baru Anda dapat menambahkannya
(jika relevan).
2. Berkontribusi
Pastikan bahwa Anda memberikan nilai tambah pada percakapan itu.
Contohnya, memberikan informasi/pandangan yang bermanfaat
mengenai produk-produk maupun layanan Oriflame. Pastikan bahwa
tambahan informasi yang muncul diberikan pada forum yang relevan,
jika tidak nilainya akan hilang, bahkan di kondisi terburuk dapat
dianggap sebagai spam
3. Memberi Tanggapan
Jika Anda sedang mendengarkan percakapan, Anda akan mengenali
jika ada referensi mengenai Oriflame. Setelah mengidentifikasi
percakapan itu, Anda mempunyai kesempatan untuk berkontribusi. Jika
Anda telah mendengarkan dengan serius dan ingin berbagi sesuatu
yang positif, partisipasi Anda akan diterima.
4. Bersikap Transparan
Ceritakan hal yang sebenarnya. Kejujuran Anda, termasuk ketidakjujuran
Anda, akan terekam secara online dengan cepat. Ungkapkanlah nama
Anda yang sebenarnya dan bahwa Anda seorang Konsultan Independen
Oriflame. Jelaskan mengenai peran Anda sebagai Konsultan Oriflame.
5 Bersikap Terencana Sesuai Tujuan, Akurat dan Nyata
Ungkapkan identitas Anda. Jadilah diri Anda sendiri.
6. Hargai Orang Lain
Ingatlah bahwa Oriflame adalah sebuah perusahaan yang mendunia,
dengan karyawan, Konsultan dan pelanggan yang mencerminkan
berbagai nilai budaya, dan cara pandang. Jadilah diri anda sendiri, tetapi
lakukan dengan terhormat. Ini termasuk bukan saja mengenai (rasisme,
jenis kelamin, kekerasan, pencemaran nama baik atau fitnah) tapi juga
mempertimbangkan kepatutan privasi mengenai topik-topik yang
mungkin akan ditolak atau bersifat menghasut, seperti mengenai agama
atau politik.
7. Jangan Ungkapkan Informasi Rahasia
Oriflame senang Anda membicarakan kegiatan Anda bersama Oriflame
dan berdialog kepada komunitas dan pelanggan. Tetapi untuk
mempublikasikan informasi umum yang tersedia pada situs resmi
Oriflame, pastikan Anda menyebutkan sumbernya (misalnya: sumber:
www.oriflame.com 2012”). Adalah terlarang untuk mempublikasikan
materi yang dilindungi oleh hak cipta, termasuk mempublikasikan
informasi yang sifatnya rahasia atau belum tersedia saatnya untuk
diketahui masyarakat, seperti mengenai peluncuran produk yang akan
datang maupun informasi tentang kampanye pemasaran.
8. Hindari Argumentasi
Jika Anda menemukan pernyataan salah yang dibuat mengenai
Oriflame dalam saluran sosial media, tentu saja Anda mungkin tidak
setuju. Namun, selalu sampaikan hal tersebut dengan sikap yang
menghargai dengan berdasarkan fakta.
9. Akui Dan Perbaiki Kesalahan
Apabila Anda membuat kesalahan, bersikap jujurlah atas kesalahan
Anda dan perbaikilah dengan cepat.
10. Jangan Lupa Tanggung Jawab Utama Anda
Anda harus memastikan bahwa ‘nge-blog’ (blogging), micro-blogging,
jejaring sosial media, maupun media lainnya tidak mengganggu setiap
tujuan dan komitmen Anda kepada para pelanggan.

DOUBLE MEMBERSHIP
Definisi
1. Melakukan registrasi ulang menggunakan kartu identitas yang
berbeda
2. Melakukan registrasi ulang menggunakan nama yang berbeda, di
jaringan yang berbeda

3. Melakukan registrasi ulang menggunakan nama yang sama, di
jaringan yang berbeda
4. Melakukan registrasi ulang menggunakan kartu identitas yang diedit
sendiri
5. Menjalankan bisnis Oriflame tidak menggunakan nama yang
didaftarkan (misal: mendaftar menggunakan nama sendiri, tetapi
yang menjalankan bisnisnya adalah kakak atau adik atau orang lain)
6. Suami dan istri yang terdaftar di jaringan yang berbeda
Double Membership - Jaringan
• Nomor konsultan yang baru beserta seluruh jaringan akan
dikembalikan ke nomor konsultan yang lama, dan nomor konsultan
yang baru akan dihapus
• Nomor konsultan diatas 21% akan diblokir & akan terdaftar di
dalam nomor pelanggaran kode etik. Untuk Konsultan dibawah
21% akan diterminasi & akan terdaftar di dalam nomor pelanggaran
kode etik.
• Jika terbukti melakukan pelanggaran, nomor konsultan akan
terdaftar dalam nomor kode kasus pelanggaran Kode Etik, sehingga
meskipun setelah 12 bulan tidak aktif, pelanggar tidak akan dapat
melakukan registrasi untuk bergabung kembali ke Oriflame dalam
kondisi apapun.
Double Membership - Sponsorship
• Ketika pada saat masa investigasi, sponsor / upline leaders terbukti
terlibat kasus double membership dan/atau pembajakan anggota
didalam jaringannya, maka sponsor/leader akan diblokir hingga 6
bulan atau dihapuskan dari bisnis Oriflame (disesuaikan berdasarkan
hasil keputusan dari Committee of Head of Indonesia,
Commissionaire dan SVP Region)
Double Membership - Komunikasi
• Nomor konsultan yang lama, yang terlibat dalam pelanggaran kasus
Kode Etik akan diumumkan di Leaders Meeting, Newsletter, Notice
Board di Cabang, Oriflame Website
PERATURAN ONLINE MARKETING
Peraturan Rekrutmen dan Penjualan Online Oriflame –
Versi Singkat
Penjualan dan Rekrutmen dapat dilakukan secara offline maupun online
oleh Konsultan Oriflame
Penjualan hanya dapat dilakukan oleh Konsultan, bukan toko online
maupun forum online
Pihak yang melakukan penjualan atau rekrutmen anggota baru harus
terdaftar sebagai Konsultan Independen Oriflame Indonesia
Penjualan hanya dapat dilakukan pada harga katalog yang sedang
berlaku
Konsultan dilarang mempromosikan persentase Immediate Profit
Periode masa berlaku harga harus dinyatakan dengan jelas
Penjualan produk-produk Oriflame tidak dapat digabung dengan
produk selain Oriflame, kecuali terdapat penawaran khusus pada
katalog
Konsultan diperbolehkan untuk menerima pesanan secara online dari
media online yang dimiliki (blog, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain
sebagainya). Dilarang keras melakukan penjualan melalui webshops,
contohnya berniaga.com atau lazada.co.id, maupun forum online
(kaskus, femaledaily).
Segala bentuk kegiatan pemasaran untuk produk-produk Oriflame
harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Oriflame tanpa melakukan
mengganggu konsumen, contohnya dengan melakukan spamming
Gambar-gambar yang digunakan dalam kegiatan pemasaran harus
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resmi dari Oriflame dan berkualitas tinggi, kecuali untuk kebutuhan
testimonial dimana Konsultan dapat menggunakan gambar milik
mereka sendiri. Sumber gambar produk harus dicantumkan.

maupun bergabung dengan Oriflame. Terlampir contoh metode
pemasaran yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan
berdasarkan peraturan baru ini.

Konsultan dapat membuat sendiri materi pemasaran, website, blog,
dsb, tetapi semua materi tersebut harus mendapatkan persetujuan
melalui adapproval@oriflame.co.id

Penggunaan Gambar dan Logo Oriflame

Peraturan Rekrutmen dan Penjualan Online Oriflame
Latar Belakang
Oriflame telah memberikan beberapa instruksi untuk mempromosikan
bisnis dan penjualan produk di media-media online seperti blog, media
sosial, dan toko online. Dokumen ini menjelaskan bahwa tidak ada
kebijakan yang berbeda dalam melakukan penjualan dan perekrutan
anggota secara offline maupun online. Selain itu, kebijakan ini bertindak
sebagai acuan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan Konsultan
Independen kami untuk mempromosikan kesempatan bisnis bersama
Oriflame dan melakukan penjualan produk Oriflame.
Sumber Informasi
Pihak yang melakukan penjualan produk Oriflame secara online harus
menyatakan identitas dengan jelas. Pihak tersebut harus terdaftar
sebagai Konsultan Independen Oriflame. Jika menggunakan nama
panggilan atau nama samaran, nama asli Konsultan tersebut harus
mudah ditemukan oleh konsumen. Harus dinyatakan dengan jelas
bahwa Konsultan yang bersangkutan tidak terikat secara kepegawaian
pada perusahaan Oriflame. Gelar yang dapat digunakan adalah:
Independent Oriflame Consultant atau Oriflame Independent Beauty
Consultant.
Harga
Biaya untuk bergabung sebagai anggota dan harga produk yang
ditawarkan harus berdasarkan harga di katalog yang sedang berjalan
dan/atau berasal dari sumber resmi lainnya dari Oriflame.
Promosi dan Penawaran
Semua penawaran yang diberikan harus sama dengan penawaran yang
dibuat oleh Oriflame pada katalog yang sedang berlaku saat ini. Jika
terdapat beberapa produk Oriflame yang dijual secara bersamaan
dalam satu paket, harga yang berlaku harus berdasarkan harga pada
katalog berjalan. Penjualan dalam bentuk paket yang digabungkan
dengan produk selain Oriflame tidak diperbolehkan, kecuali terdapat
penawaran khusus pada katalog.
Masa Berlaku
Pada harga produk-produk yang ditawarkan, harus disertakan masa
berlaku harga tersebut. Contoh: “Harga hanya berlaku selama bulan
Mei”, atau “Berlaku dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei”
Direct Selling and Retailing
Konsultan Independen Oriflame dapat melakukan penjualan produk
dan merekrut konsultan baru. Hal ini dapat dilakukan dengan
menerima pesanan produk dan/atau menerima formulir aplikasi
konsultan baru (Consultant Application Forms – CAF) dari konsumen/
prospek. Oriflame melarang segala bentuk penjualan ritel.
Pemasaran
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Semua Konsultan Independen Oriflame dapat memasarkan produk
dan jasa Oriflame sesuai dengan detail yang sudah dinyatakan di atas.
Namun, semua kegiatan pemasaran harus sesuai dengan nilai-nilai
Oriflame dan Oriflame berhak memperingatkan konsultan yang
terlibat dalam kegiatan pemasaran yang dianggap dapat memperburuk
citra Oriflame. Contoh kegiatan pemasaran yang dapat merusak citra
Oriflame adalah posting update tentang Oriflame di forum-forum yang
tidak ada hubungannya dengan produk Oriflame, melakukan tag masal
pada postingan di media sosial, mengirimkan email yang bersifat
memaksa ke sejumlah orang yang tidak tertarik untuk membeli produk

Gambar-gambar yang digunakan pada kegiatan pemasaran harus
berkualitas tinggi sebagai representasi Oriflame. Logo Oriflame tidak
boleh dipergunakan oleh siapapun, kecuali oleh pihak Oriflame. Semua
materi pemasaran harus mendapatkan persetujuan melalui email
adapproval@oriflame.co.id
Yang boleh dilakukan dan Tidak
Yang boleh dilakukan
• Nyatakan dengan jelas harga katalog, periode berlaku harga
tersebut, dan siapa Anda. Anda harus memperkenalkan diri sebagai
konsultan independen Oriflame.
• Tanyakan pesanan dari konsumen potensial, setelah itu tanyakan
kembali apakah mereka membutuhkan informasi lebih lanjut dari
Anda.
Yang tidak boleh dilakukan
• Menawarkan produk-produk Oriflame dengan harga yang berbeda
dari harga katalog berjalan
• Dilarang posting penawaran-penawaran produk atau detail kontak
Anda pada website atau media online lainnya yang bukan milik
Anda, misalnya: Kaskus, berniaga.com, lazada.co.id, dan situs jual
beli online lainnya
• Dilarang posting persentase Immediate Profit
• Dilarang melakukan tag masal pada postingan Anda tentang
kegiatan promosi atau kegiatan rekrutmen Anda. Kami akan
menganggap hal ini sebagai spamming.
Catatan : seluruh peraturan di atas mengacu pada Manual Kebijakan
Konsultan yang tedapat di Consultant Application Form.

TANYA JAWAB
T: Apabila saya ada permasalahan operasional di cabang,
siapa yang harus saya hubungi?
J: Customer Care Cabang
T: Apabila saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai bisnis
Oriflame, siapa yang harus saya hubungi di cabang?
J: Area Manager atau Area Sales Manager
T: Apabila Customer care cabang tidak bisa menyelesaikan
masalah operasional saya, siapa yang harus saya datangi?
J: Service Centre Manager
T: Apakah saya bisa berada di kantor cabang sebelum jam
buka kantor?
J: Tidak bisa
T: Apakah saya bisa masih berada di kantor cabang setelah jam
tutup kantor?
J: Tidak bisa kecuali booking ruangan training setelah jam
kantor dan tidak melebihi jam 20.00 waktu setempat
(berlaku hari Minggu).

J:

Tidak boleh, konsultan dilarang untuk mengajak atau
menghasut konsultan lain untuk pindah ke jaringannya.
Akan dikenakan sangsi yang sesuai dengan peraturan kode
etik Oriflame

T: Berapa lama proses yang diperlukan untuk menyelesaikan
pelanggaran kode etik?J:
J Lama prosesnya tergantung dari pelanggaran kode etik
yang terjadi dan berapa lama proses investigasi yang diperlukan.
T: Bolehkah saya menjual produk dibawah harga katalog?
J: Tidak boleh, karena seluruh konsultan Oriflame harus
menjual sesuai dengan harga katalog
T: Bolehkah saya membeli produk Oriflame dan memajang
atau menjual langsung ke orang lain?
J: Tidak boleh, menjual harus melalui katalog kemudian
menerima pesanan dan mengordernya. Setiap konsultan 		
Oriflame dilarang untuk memajang dan menjual
produk Oriflame.

T: Jam berapa saya bisa mulai booking ruangan training?
J: Mulai jam buka kantor cabang
T: Apakah saya bisa meminjam properti Oriflame untuk acara
diluar kantor Oriflame?
J: Tidak bisa
T: Apakah saya bisa meminta support dalam bentuk
barang/produk ke acara jaringan kami?
J: Tidak bisa
T: Apakah saya bisa membuat sertifikat beauty class sendiri
menggunakan logo oriflame?
J: Bisa, asalkan mencantumkan nama jelas konsultan dengan
title Independent consultantOriflame
T: Apakah saya bisa meminta bantuan Beauty Specialist untuk
support acara saya diluar kantor?
J: Tidak bisa
T: Apakah saya bisa meminta bantuan Beauty Specialist untuk
support acara saya di dalam kantor?
J: Bisa dengan persetujuan AM/ASM
T: Bolehkah satu orang memiliki 2 nomor registrasi di Oriflame?
J: Tidak boleh, seorang konsultan tidak boleh memiliki 2
nomor registrasi atau mendaftar kembali dengan nomor
yang berbeda di Oriflame
T: Bolehkah saya menggunakan KTP Ibu saya untuk mendaftar
karena saya belum 18 tahun?
J: Tidak boleh, karena keanggotaan tidak bisa diwakilkan dan
minimum umur untuk mendaftar adalah 18 tahun
T: Bolehkah saya mengundurkan diri dari jaringan yang lama
karena saya tidak cocok dengan upline kemudian 		
langsung mendaftar ke jaringan baru dan membawa serta
jaringan dibawah saya?
J: Tidak boleh, seorang konsultan baru diperbolehkan
mendaftar kembali di jaringan berbeda setelah 12 bulan
masa pengunduran/masa tidak aktif. Terkecuali untuk konsultan
yg terlibat dalam pelanggaran kode etik, Oriflame berhak
menolak atau menerima permintaan tersebut.
T: Bolehkah saya mendaftar satu nomor dengan ibu saya 		
menggunakan garis miring?
J: Tidak boleh, mendaftar dengan dua nama mengunakan 		
garis miring. Hanya boleh apabila hubungan keduanya adalah
suami istri yang sah
T: Kalau saya menemukan masalah kode etik, kepada siapa saya
harus laporkan di cabang?
J: Silahkan menghubungi AM di cabang anda
T: Bolehkah saya mengajak orang lain yang sudah bergabung
untuk pindah ke jaringan saya?
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TERMINOLOGI
Active Consultant: Seorang Konsultan yang melakukan order produk
pada periode tertentu.
Activity: Jumlah % dari Sales Force yang melakukan order produk pada
periode katalog tertentu.
Average Order: Nilai penjualan rata-rata netto pada periode tertentu.
Bonuses: Dibayarkan agar para Leader berperforma tinggi yang
mensponsori lebih banyak dan memiliki grup 21% yang memisahkan
diri lebih banyak bisa tetap memperoleh penghasilan sebagaimana
mereka terus berkembang. Untuk mendapatkan bonus Oriflame
manapun, Anda harus melakukan pembelian pribadi sebesar 200 BP
dalam periode katalog tersebut.
Bonus Points (BP): Setiap produk yang dipesan memiliki poin bonus
(Business Point) tertentu. Oriflame menambahkan Bonus Point pada
order pribadi Anda dan Konsultan yang Anda sponsori dan grup
mereka di sepanjang satu periode katalog.
Business Volume (BV): Sama dengan penjualan pada harga Konsultan,
dikurangi Ppn. Dapat berubah dari waktu ke waktu disebabkan
perubahan harga. % Performance Discount (PD) Anda dihitung
berdasarkan jumlah ini.
CAF: Konsultan Application Form: formulir pendaftaran untuk menjadi
Konsultan.
COF: Konsultan Order Form: digunakan Konsultan untuk memesan
produk Oriflame.
Director: Panggilan ini ditujukan pada seluruh peringkat dari Director
21% hingga peringkat Director tertinggi.
Immediate Profit: Sebagai Konsultan, Anda mendapatkan 30%
keuntungan langsung atas penjualan terhadap pelanggan. Ini adalah
selisih yang Anda peroleh dari harga yang Anda jual (harga katalog)
dan jumlah yang Anda bayarkan kepada Oriflame.
Inactive Consultant: Konsultan yang tidak melakukan order dalam
periode katalog tertentu. Konsultan disebut Inactive 1 (mengorder
terakhir kali 1 bulan yang lalu), Inactive 2 (mengorder terakhir kali 2
bulan yang lalu), Inactive 3 (mengorder terakhir 3 bulan yang lalu dan
akan dihapus dari Sales Force saat tutup poin kecuali dia melakukan
order).
Konsultan: Anda akan diakui sebagai Konsultan segera setelah Anda
telah membayar Starter Kit dan melakukan order pertama.
Leader: Panggilan yang diperuntukkan bagi seluruh peringkat dari
Manager (12%) hingga peringkat Director tertinggi.
Manager: Panggilan yang diperuntukkan bagi seluruh peringkat dari
Manager (12%) hingga peringkat senior Manager.
Minimum Guarantee:
Cara memastikan imbalan yang adil atas upaya Anda. Itu membantu
menghindarkan situasi di mana mereka yang berperforma rendah (tidak
mampu menjaga 10.000 BP Grup Pribadi) mengambil keuntungan dari
pekerjaan Anda di level lebih dalam.

Removals: Konsultan yang tidak melakukan order pada periode
katalog ke-3 akan diberhentikan dari Sales Force. Konsultan tersebut
tetap terdaftar, dan dengan mengorder selama berlakunya masa
keanggotaan dia akan kembali dianggap aktif dan terhitung dalam Sales
Force.
Renewal Fee: Setelah periode 12 bulan, biaya pendaftaran ulang
dikenakan pada saat order pertama di bulan ke-13.
Sales Force: Seluruh Konsultan (dan Leader) yang mengorder paling
sedikit satu kali dalam 3 periode katalog.
Sales per Active: Order per Active x order rata-rata dalam penjualan
netto.

Activity Report
Activity Report adalah cara terbaik untuk melihat apa yang terjadi dalam grup Anda. Setiap awal bulan Consultant yang telah mencapai level 9% ke atas
akan memperoleh Activitiy Report lengkap dengan pemberitahuan perolehan Performance Discount-nya (PD). Pemberitahuan ini mencakup PD bagi
Consultant sendiri dan Downline level pertamanya, jika Anda telah mensponsori Consultant yang telah mencapai level 21%, grup Consultant tersebut
tidak akan muncul dalam Activity Report Anda. Sebagai gantinya, Consultant 21% akan muncul dalam double line.
Penjelasan isi Activity Report – bagian atas:
1. L (Level)

= Tingkatan struktur dalam grup

2. Pers. BP (Personal BP) = Bonus Point pembelanjaan pribadi Consultant

Sleeping Consultant: Konsultan yang tidak aktif di antara periode
katalog ke-4 dan akhir 12 bulan masa keanggotaan.

3. Start Date		

= Tanggal mulai aktif sebagai Consultant

4. %

= Pencapaian persentase bonus atas grup penjualannya

Starters: Konsultan baru yang telah menandatangani CAF namun
belum melakukan order pertamanya.

5. Pers. Grp BP		

= Bonus Point Grup Pribadi

Total Sales: Total penjualan dalam suatu periode tertentu.

6. Pers. Group BV

= Business Volume Grup Pribadi

7. Personal Discount

= Besarnya Personal Discount yang diperoleh

8. R			

= Status Consultant baru (Q, R, S)
Q: Qualified Recruit - Consultant baru yang melakukan belanja pribadi sejumlah 100 BP dalam 30 hari semenjak
mereka mendaftar.
R: Recruits - Consultant baru yang melakukan belanja pertama kali.
S : New Starts – Consultant yang baru mendaftar di bulan tersebut.
= Status keaktifan Sales Force dimana Y adalah aktif dan N adalah tidak aktif

Kantor pusat adalah pusat dari perusahaan. Ada beberapa departemen
yang ada di kantor pusat : Sales, Marketing, Finance, Operations, IT,
GA and Human Resource. Semua manager dan staff yang bekerja
di Kantor Pusat bertindak sebagai penghubung antara tim Senior
management dan tim cabang.
Area Manager adalah yang memimpin kantor cabang dan bertanggung
jawab atas jalannya operasional cabang dan bahwa seluruh program
sales dan event di cabang berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
Program yang dilakukan di cabang digerakkan dari Departemen
Sales yang berlokasi di Kantor Cabang, tapi kadang cabang juga
diperbolehkan untuk membuat beberapa program ad-hoc secara lokal
untuk menarik penjualan. Orang ini melapor langsung ke Senior AM
(SAM) atau Regional Sales Manager (RSM), yang mana yang ada untuk
area dan/atau wilayah tersebut.
Area Sales Manager adalah mereka yang bekerja bersama konsultan
dan leader untuk mengembangkan dan mendukung para konsultan
dan leader tersebut agar dapat tumbuh dan meningkat. Mereka
melapor langsung ke Area Managers.
Service Center Manager adalah memastikan bahwa semua masalah
operasional di cabang berjalan dengan lancar dan terkontrol (tertib),
dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Secara struktural,
SCM melapor langsung ke Area Manager, namun secara fungsional
bertanggung jawab terhadap National SCM, di bawah Departemen
Operasional.

9. A

		

		

10.B
		
baik)

= Informasi yang berhubungan dengan status kredit Consultant (Y=

11.Overterm Debt

= Besarnya (outstanding) hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

12.Mth ( Month)		

=

13.Sale Cat		

= Banyaknya jumlah katalog yang dibeli oleh Consultant pada bulan tersebut

14.N% 			

=

15.BC WP		

= Status Consultant di bulan ini, sebagai anggota Business Class,
Welcome Program dan keduanya.

buruk, N=

Lamanya
seorang
Consultant
tidak
aktif
berbelanja
(angka
menunjukkan
jumlah bulan berturut-turut). Jika angka mencapai 3 atau lebih maka Consultant tidak lagi mendapatkan informasi berupa
katalog baru, newsletter dan lainnya dari Oriflame.
Status
persentase
yang
dicapai
Consultant
tertulis Y berarti mereka baru mencapai posisi tersebut di bulan ini.

pada

kolom

%.

Apabila

Kantor cabang adalah kantor perwakilan resmi di 14 wilayah berbeda
(14 cabang). Dimana kegiatan yang ada adalah proses administratif,
training dan event.

ORDERS PER ACTIVE: Jumlah order rata-rata yang dilakukan setiap
Konsultan aktif dalam periode tertentu.
Performance Discount: Komisi (3% - 21%) yang Anda peroleh atas
penjualan Anda sendiri dan Konsultan Anda.
Personal Group: Mengacu pada seluruh Konsultan yang disponsori baik
langsung maupun tak langsung oleh seorang Konsultan, namun tidak
termasuk Konsultan 21% yang disponsori Downline mereka.
Reactives: Konsultan yang melakukan order kembali setelah periode
tertentu dan karenanya aktif kembali.
Recruits: Konsultan baru yang telah melakukan order pertamanya.
Registered Consultant: Konsultan menerima 12 bulan masa
keanggotaan mulai dari tanggal pendaftaran setelah dia membayar
biaya perpanjangan keanggotaan (renewal fee). Selama 12 bulan dia
terdaftar sebagai Konsultan walaupun dia melakukan order atau tidak.
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Catatan

Penjelasan isi Activity Report - bagian bawah:
1.

Starters = jumlah Consultant baru yang bergabung di bulan
tersebut

2.

Recruits =
pertama kali

3.

Sales Force (SF) Personal in Group = jumlah Consultant yang
aktif berbelanja minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir

4.

Active Consultant (Current Month) = jumlah Consultant
yang aktif di bulan tersebut

5.

Non Active 1 month = jumlah SF yang tidak aktif berbelanja 1
bulan

6.

Non Active 2 months = jumlah SF yang tidak aktif berbelanja
2 bulan

7.

Inactive = jumlah Consultant yang sudah tidak pernah berbelanja
lagi selama 3 bulan berturut-turut

8.

Catalogue per SF = jumlah katalog rata-rata yang dibeli oleh
Consultant secara pribadi

9.

Leaders Club Qualification Criteria = Keterangan ini akan
muncul bila Anda telah memenuhi kualifikasi sebagai anggota
Leaders Club

jumlah Consultant baru yang melakukan belanja

10. Target yang harus dicapai untuk menjadi Leaders Club
11. Status kualifikasi Leaders Club hingga Activity Report
dicetak
12. Selisih yang harus dicapai untuk menjadi Leaders Club
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