
LET’S JOIN WITH US

RESELLER

www.malika.id

812 66 00 616 10
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Malika Wallart adalah produsen hiasan dinding dan souvenir terbesar di 
Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 2017. Produk unggulan Malika 
Wallart adalah Hiasan Dinding dan Souvenir mulai dari bahan photo paper, 
kayu, akrilik hingga kulit sapi. Fokus kami adalah membuat produk dengan 
detail dan keteli�an �nggi sehingga menghasilkan produk dengan kualitas 
unggulan.

Copyright © Malika Wallart 2020



HOW TO
BECOME OUR
RESELLER ?

Whatsapp
0812 - 6600 - 6161
dengan format
Nama - Alamat - No.HP - Alamat - Email/FB/Instagram/Nama Toko Online

KEUNTUNGAN
MENJADI
RESELLER ?

1. Produk lengkap dengan kualitas terjamin.
2. Tidak ada minimum pembelian.
3. Support penuh dan jaminan garansi produk apabila ada
     kerusakan barang oleh pihak kami.
4. Bimbingan oleh Malika Wallart kepada Reseller.
5. Foto Produk yang Unggul sesuai dengan Kualitas Barang.
6. Potongan Harga yang Lebih Besar.



FOR YOUR
INFORMATION

LET’S JOIN WITH US !

DISKON RESELLER
Sebagai reward kami kepada customer,
kami akan memberi harga khusus untuk reseller kami.
Karena reseller telah turut serta membantu kami
dalam memajukan produk kami. Reseller
akan mendapatkan diskon sebagai berikut :   

Rp 15.000 Pembelian 1-10 pcs
Rp 17.500 Pembelian 11-20 pcs
Rp 20.000 Pembelian 21-50 pcs
Rp 25.000 Pembelian 51-75 pcs
Rp 32.500 Pembelian 76 pcs ke Atas

DISKON RESELLER  BERLAKU SETELAH MIN 3x PEMBELIAN BISA DROPSHIP



PENERAPAN HARGA
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Reseller dapat menerapkan harga dengan per�mbangan dari 
Malika Wallart dan reseller. Kami menyarankan agar reseller 
mampu menerapkan harga yang sesuai dan bijak, karena kami 
juga melindungi reseller agar pembeli tetap membeli kepada 
reseller. Malika Wallart juga mengarahkan pembeli yang 
berdomisili di wilayah reseller untuk membeli produk kami ke 
reseller.



PEMESANAN
Pemesanan bisa dilakukan melalui
Whatssap Malika Wallart. 
Nama Reseller – Alamat Reseller - Kode Barang / Nama Barang Total

Contoh
Occa Syarafana (RESELLER) Jl Sumpah Pemuda 1/34 Tawangsari Pemesanan:
- Barakkallah BW (AR79-PP.S30.BW) (1) - Barakkallah (AR79-PP.S30)
To l o n g  d i ta m b a h ka n  t u l i s a n :  L i l i s  &  R i s m a  ( 3 0  J u n i  2 0 1 9 )
(1) - Laser Cut - Hiasan Dinding Tulip Essen�al Leaf (LC018-B3560.B)

Apabila anda ingin memakai sistem dropship,
(barang langsung dikirim dari kami ke customer anda,
dengan nama shop anda, tanpa embel-embel dari
olshop kami kecuali merk dagang dan kemasan yang ada di Malika
Wallart) beri keterangan tambahan.

Nama Customer yang dikirimkan – Alamat Customer -
Kode Barang / Nama Barang - Jumlah - Dropship Atas Nama Reseller Siapa

Contoh
Charles (CUSTOMER) Jl Arjuna 1, C65, Perum Solo Elok, 57127, Jebres, Solo.
Pe m e s a n a n :  B a ra k ka l a h  ( A R 7 9 - P P. S 3 0 )  To l o n g  d i ta m b a h ka n  t u l i s a n  :
Charles & Mamik (30 Juni 2019) (1) Pengirim: LINA TRISNI (RESELLER) – Lalala Online Shop

KETENTUAN
PEMBAYARAN

Pembayaran harus lunas bagi yang memesan dengan jumlah 1-10 pcs.
Untuk pembelian diatas 10 pcs, bisa di DP dulu minimal 50%.
Pelunasan dilakukan saat barang sudah jadi dan siap kirim.
Pesanan yang sudah masuk tahap produksi, 
idak bisa dibatalkan dengan alasan apapun.
Apabila DP �dak dilunasi, maka uang DP akan hangus dan
kami akan menindak lanjut hal tersebut.



PROSES PENGIRIMAN
Ongkir dihitung dari Solo menggunakan jasa
JNE, J&T, Tiki, POS, Wahana dan lain sebagainya
sesuai dengan permintaan reseller atau customer.
Untuk yang memilih COD kawasan SOLORAYA akan
mendapatkan gra�s ongkos kirim. 

PEMBAYARAN
Dapat dilakukan dalam 2 cara

TRANSFER
Pembayaran dapat dilakukan
melalui salah satu rekening
atas nama Kreasi Muda Indonesia.

MANDIRI : 138 00 1634387 8 2
BANK BRI : 2098 01 000190 56 1

www.malika.id



KOMPLAIN
Se�ap barang yang kami produksi sudah diteli� dengan baik
karena memang hiasan dinding dibuat secara teli�
dengan proses pengerjaan yang detail. Namun apabila anda
mendapa� ada kecacatan barang, silakan anda foto sebagai buk�,
dan kami akan menerima return atau
tukar dengan ongkir kami yang menanggung.

www.malika.id



LAMA PENGERJAAN
Untuk proses pengerjaan barang, barang kami siap diproses
sesuai dengan jenis produk hiasan dinding kami. Kami dapat
melakukan pengerjaan 2-5 hari tergantung jumlah produk
dan jenis produk. Paper Prin�ng dapat dikerjakan 1-2 hari,
Solid Wood, Laser Cut dan Leather 3-5 hari. Namun kami
dapat mengusahakan pengerjaan secepat mungkin. Reseller
diharapkan tetap berkomunikasi sebaik mungkin dengan
kami sehingga �dak terjadi kekeliruan.

www.malika.id
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