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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Halo perkenalkan,
Nama Saya Dewangga
Saya adalah adalah salah satu man behind entrepreneurID.
Untuk yang belum kenal dengan entrepreneurID,
entrepreneurID sendiri adalah gerakan yang punya visi memberikan
manfaat ke sesama pengusaha, khususnya para pengusaha pemula.
Bagi kami, bantu bisnis 1 orang = bantu hidup 1 orang.
Agar visi tercapai, kami menyelenggarakan dan menghadirkan
program-program yang berdampak langsung ke ekonomi seseorang.
Salah satunya, kami punya program agen resmi entrepreneurID
www.agen-entrepreneurID.com . Dimana yang ikut, bisa belajar
sekaligus menghasilkan.
Nah, sepanjang entrepreneurID berjalan, kami berkenalan dengan
banyak reseller. Jumlahnya mungkin sampai puluhan ribu.
Dari interaksi rutin dengan mereka, kami menemukan bahwa para
reseller ternyata punya masalah yang sama. Yaitu bisnisnya tidak
ada perkembangan. Jualannya tidak ada peningkatan, rasanya
seperti berputar-putar ditempat yang sama.
Apa penyebabnya?
Apa solusinya?
InsyaAllah Saya akan bahas di ebook ini
Karena itu, pastikan baca ebook ini sampai selesai ya.
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5 KESALAHAN FATAL YANG JANGAN
SAMPAI DILAKUKAN SEORANG RESELLER
Saat ebook ini dibuat, atas ijin Allah tim entrepreneurID telah
memberikan materi edukasi ke lebih dari 100.000 orang dan
mengadakan program esklusif ke lebih dari 50.000 orang. Nah, dari
data yang kami punya, banyak sekali peserta program-program kami
profesinya adalah seorang reseller. Dari sana, kami membuat analisa
bahwa mayoritas teman-teman reseller yang bisnisnya sulit berubah,
biasanya melakukan 5 kesalahan ini.

Kesalahan Pertama, Gak Fokus
Alias pikirannya mudah teralihkan. Kalau action, actionnya gak
sampai selesai alias setengah-setengah. Karena baru ditengah jalan,
tapi pikirannya sudah kemana-mana.
Gak fokus ini berbahaya banget bagi seorang pebisnis. Kalau dia gak
fokus ke bisnisnya, maka bisnisnya juga ikutan gak fokus. Ujungnya,
bisnis gak menghasilkan dan terasa jalan ditempat.

Kesalahan Kedua, Gampang Nyerah
Gak sedikit yang baru 1 bulan atau 2 bulan, sudah bosan dan
berhenti. Padahal bangun bisnis seperti bangun gedung bertingkat.
Gak mungkin langsung jadi dalam waktu cepat. Karena itu, butuh
waktu yang tidak sebentar.

“Bisnis Bukan Mie Instan yang Langsung Jadi Dalam
3 Menit. Bangun Bisnis Perlu Waktu”
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Kesalahan Ketiga, Gak Punya Media Promosi Mandiri
Atau mudahnya, gak punya media
tempat mempromosikan bisnisnya.
Akibatnya jadi bingung saat promosi,
akhirnya yang dilakukan cuma posting
status di media sosial pribadi.

Padahal saat mempromosikan produk, seorang reseller wajib punya
media yang menghubungkan dirinya denga n calon pembeli. Kalau
hanya mengandalkan sosial media pribadi, artinya promosinya hanya
ke orang-orang terdekat saja. Yang biasanya, orang terdekat
bukanlah target pasar yang ideal untuk produknya.

Kesalahan Keempat, Gak Merasa Rugi
Biasanya jadi reseller modalnya minim bahkan rasanya nyaris tanpa
modal. Karena uang yang dikeluarkan kecil, sehingga rasanya kalau
gagalpun tidak merasa kehilangan apa-apa.
Nah, jika punya perasaan seperti itu, akibatnya jadi gak sungguhsungguh deh.

Kesalahan Kelima, Malas Belajar, Nunda Praktik
Berbisnis dengan ilmu, itu jauh berbeda dengan berbisnis tanpa ilmu.
Ilmu seperti rambu-rambu. Memberitahu kapan harus jalan terus,
kapan harus berhenti, mana jalan yang seharusnya dilalui dan
sejenisnya. Akibat bisnis tanpa ilmu adalah actionnya asal-asalan.
Dan kalau actionnya asal, maka hasilnya pasti juga asal.
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Tapi ilmu belum cukup. Setelah ilmu dipelajari, maka harus diamalkan
dengan cara dipraktikan. Kalau hanya belajar tapi masih nunda
praktik, hasilnya juga akan sama saja.
Nah, itulah 5 kesalahan yang membuat seorang reseller bisnisnya
jalan ditempat.
1.
2.
3.
4.
5.

Gak Fokus
Gampang nyerah
Gak punya media promosi sendiri
Gak merasa rugi
Malas belajar, nunda praktik

Tanpa bermaksud menyindir siapapun, mungkin 5 hal barusan terasa
blak-blakan, tapi itulah yang kami temui.
Pokoknya, siapapun yang melakukan 5 hal tersebut, maka wajar jika
bisnis resellernya tidak menghasilkan sesuai harapan.
Tapi, ada asap pasti ada api. Alias 5 hal barusan itu tidak terjadi begitu
saja, pasti ada penyebabnya.
Kira-kira, apa yang menyebabkan 5 kesalahan itu?
Penyebabnya adalah 1 hal.
Yaitu NIAT.
Benar, NI-AT.
Saat ini Alhamdulillah tim entrepreneurID diamanahi ribuan agen.
Pun, kami juga berinteraksi dengan banyak reseller diluar sana.
Beberapa kami kenal langsung, beberapa adalah peserta di program
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kami. Dari situ kami mengamati bahwa mereka yang diatas rata-rata
punya 1 kesamaan yang sama. Yaitu mereka menjalani prosesnya
dengan niat yang jelas.
Niat ini penting banget, sayangnya, niat ini sering disepelekan.
Padahal, apa yang kita dapatkan itu seperti apa yang kita niatkan.
Kalau bisnis niatnya hanya sampingan, maka pasti rezekinya juga
sampingan. Kalau bisnis niatnya karena keluarga, maka itulah yang
didapatkan. Begitupun juga kalau tanpa niat, maka bisa gak dapat
apa-apa.
Nah mohon maaf, banyak orang terjun kedunia bisnis atau jadi
reseller karena "ikut-ikutan".
Lagi hitsnya produk X, ikut ikutan jadi reseller produk X
Lagi hists produk Y, ikut ikutan jadi reseller produk Y
Ada peluang ini ikut, peluang itu ikut.
Padahal sebelum peluang, niat lebih duluan. Tanpa niat, peluang
sebagus apapun akan hilang.
Niat seperti faktor kali.
Kalau nilainya 2, dia akan melipatgandakan hasil
Kalau nilainya 3, hasilnya lebih besar.
Dan kalau nilainya 0, maka hasilnya ya nol besar.
Jadi untuk yang bisnisnya masih bermasalah, silahkan evaluasi diri
masing-masing. Sudah mantap belum niatnya?
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Mohon maaf ya, kalau ada yang masih malas-malasan, nunda-nunda
saat mengerjakan sesuatu, maka itu adalah tanda dari niat yang
bermasalah.
Karena kalau niatnya sudah tepat, seharusnya gak akan ada keinginan
nunda-nunda atau malas-malasan.
Iya kan?

“Benar Niatnya, Benar Hasilnya.
Salah Niatnya, salah Hasilnya”
InsyaAllah, walaupun memasarkan produk orang lain tapi jika niatnya
besar, maka hasilnya juga ikutan besar.
Mungkin sepele, tapi sebenarnya gak bisa disepelekan. Banyak
banget orang yang memperbaiki niatnya, maka kehidupannya ikutan
membaik.
Nah, itulah 5 kesalahan dan penyebabnya. Yaitu bermasalah diniat.
Lantas apa solusinya?
Anda akan tau dihalaman selanjutnya.
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AGAR BISNIS SEORANG RESELLER TERUS
BERKEMBANG DAN BERKEMBANG
Karena sudah dibahas bahwa niat itu penting. Maka yang perlu
dilakukan pertama kali adalah PERJELAS NIATNYA.
Untuk apa? Untuk siapa? Kenapa melakukan itu?
Dalam perjalanan membangun bisnis, tentu akan ada
hambatan. Tapi kalau niatnya jelas, maka niat akan
menguatkan untuk melewati hambatan itu.

Dan kemudian, kalau niat sudah oke, maka lakukan kebalikan dari 5
kesalahan yang membuat bisnis seorang reseller tidak berkembang.

Pertama, Belajar Fokus
Caranya dengan menjauhkan semua hal yang mengganggu fokus.
Contohnya, kalau sering teralihkan dengan Hp, maka saat melakukan
sesuatu singkirkan dulu hpnya. Atau kalau mudah terganggu dengan
suara bising, maka saat bekerjalah di tempat yang tenang.
Salah satu cara menjaga fokus adalah dengan
menyelesaikan to do list harian. Jadi setiap
hari, kita harus punya daftar hal-hal yang perlu
diselesaikan, dan kita harus komitmen
menyelesaikan hal tersebut.
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Kedua, Mencari Inspirasi
Yang membuat seseorang tidak termotivasi melakukan apapun,
karena biasanya mereka tidak terinspirasi oleh apapun. Karena itu,
cari inspirasinya. Pelajari kisah-kisah orang sukses yang membangun
bisnisnya, atau kisah inspiratif lainnya. Buat apa?
Karena terinspirasi adalah cara tercepat termotivasi. Motivasi hanya
membuat kita ingin melakukan sesuatu, sedangkan inspirasi akan
membuat kita ingin menjadi sesuatu. Yang otomatis, ketika kita ingin
melakukan sesuatu, maka kita akan termotivasi terus menerus.

“Jangan Mudah Menyerah Saat Mengerjakan
Sesuatu. Karena Siapa yang Mudah Menyerah,
Maka Itu Akan jadi Kebiasaannya”
Ketiga, Kuasai Strategi Media Promosi
Setiap bisnis, punya target pasarnya masing-masing. Dan setiap
target pasar, punya tempat berkumpulnya. Karena itu, setiap reseller
perlu belajar tentang media promosi. Karena dengan mempelajari
itu, maka para reseller bisa berkomunikasi dengan target pasarnya.
Apa produk yang Anda jual? Media apakah yang
menghubungkan bisnis Anda dengan calon pembelinya?

bisa

Pelajari itu, tekuni itu. Mereka yang melakukannya, insyaAllah tidak
akan bingung jualan kemana.

EBOOK RESELLER SUPER

8

Keempat, Hargai Kesempatan
Jangan berfikir bahwa bisnis reseller tidak ada ruginya. Setiap bisnis,
pasti ada resikonya. Nah, kalau kita tidak menekuni bisnis kita, maka
sebenarnya kita rugi waktu, rugi tenaga dan bahkan rugi uang.
Karena itu, jangan mau rugi dengan cara menekuni bisnisnya. Hargai
kesempatannya, anggap saja itu proses belajar untuk rezeki yang
lebih besar dimasa depan.

Kelima, Cari Mentor
Cara belajar terampuh adalah dengan bimbingan mentor.
Kalau punya mentor, itu artinya ada sosok yang dijadikan panutan,
ada yang dicontoh, ada yang mengarahkan, ada yang menasehati,
dan ada tempat untuk ditanya.
Ujung-ujungnya bisnis jadi lebih terarah.
Iya kan?
Setiap pengusaha butuh mentor untuk memperhatikan "Blind
Spotnya". Alias titik yang mereka tidak lihat. Karena bahaya, kalau
kita sampai salah fokus dalam bisnis.
Mentor ini beda dengan guru. Guru kewajibannya transfer ilmu.
Sedangkan mentor itu tempat bertanya dan membimbing.
Saat salah ada yang benarkan, saat bingung ada tempat konsultasi
dan saat mentok ada yang kasih solusi itulah peran mentor.
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Nah bagi yang sudah punya mentor, selamat.
Pesan Saya adalah lebih "Proaktif"
Banyak bertanya, banyak konsultasi. Jangan menunggu mentor yang
mengajari, tapi kita harus aktif. Karena yang namanya mentor pasti
lebih sibuk dari kita, hehe.
Dan buat yang belum punya, cari sampai ketemu ya.
Karena kecepatan pertumbuhan bisnis mereka yang punya mentor
itu akan berbeda dibanding dengan yang gak punya mentor

“Dengan Bimbingan Mentor, Maka Bisnis jadi Lebih
Terarah dan Tidak Asal-asalan”
Ya, itulah 5 hal yang perlu dilakukan agar bisnis seorang reseller terus
berkembang.
1.
2.
3.
4.
5.

Belajar Fokus
Cari Inspirasi
Kuasai Strategi Media Promosi
Hargai Kesempatan
Cari Mentor

Tipsnya sangat sederhana dan sangat praktis untuk dipraktikan.
InsyaAllah kalau itu dilakukan, maka cepat atau lambat, bisnis
seorang reseller akan semakin baik dan bertambah baik.
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Oh ya, menutup ebook ini, tadi disalah satu tipsnya membahas
tentang belajar ke mentor.
Mungkin, ada pembaca ebook ini yang kesulitan menemukan
mentor. Nah kalau seperti itu, maka kebetulan. Kami di
entrepreneurID punya program yang namanya Agen Resmi
entrepreneurID.
Ini adalah program yang tujuannya adalah belajar sekaligus
menghasilkan. Jadi sambil belajar, yang ikut nanti juga bisa punya
tambahan penghasilan.
Alhamdulillah, program ini sudah terbukti efektif karena selama
bertahun-tahun ada banyak sekali yang mendapatkan tambahan
penghasilan mingguan. Bahkan pernah ada Agen entrepreneurID
yang menghasilkan 18 juta dalam waktu 1 minggu.
Testimoni ada banyak banget. Antara lain
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Nah, kalau ingin merasakan manfaat yang sama. Ada keinginan
tambah penghasilan atau belajar lebih banyak, maka program ini
akan cocok banget.
Info lebih lengkap tentang program ini, silahkan klik link berikut

www.agen-entrepreneurID.com
Sekian dulu Ebook ini, semoga isinya bermanfaat untuk kehidupan
Anda. Aamiin.
Salam,
Dewangga
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