
Gabung sekarang.
Dapetin untungnya.
Bisnis Ente, produk Ane.

www.kaumadam.com

Info resmi tentang 
Partnership Program - Reseller
Kaumadam



Punya cerita
mirip Aldi, Zul, 
atau Hafiz?

Aldi, karyawan kantoran, sedang berpikir bahwa sebentar lagi 
bulan Ramadhan tiba. Permintaan pakaian muslim akan 
meningkat berkali-kali lipat. 
Ditambah lagi, situasi saat ini belum begitu stabil 
akibat pandemi. Orang-orang akan lebih nyaman 
untuk belanja baju penunjang ibadah atau 
baju lebaran secara online, ketimbang pergi ke mall.
Pahit-pahitnya, titip ke teman atau keluarga. 

Sepertinya ini saat yang tepat untuk membuka
usaha sampingan sebagai tambahan penghasilan.

Jualan online udah jadi jalan hidup Hafiz. Sejak keluar dari tempat
kerjanya 2 tahun yang lalu. Dulu modalnya hanya 1 juta, pesan 
produk orang lain untuk dijual lagi dilapak online miliknya. 
Sekarang omzetnya udah meningkat dan udah mulai 
bisa menabung.

Sekarang Hafiz lagi cari produk trending 
untuk dijual di lapak online miliknya. 
Kebetulan sebentar lagi masuk Ramadhan,
mungkin pakaian muslim cocok kali ya? 

Zul suka sebel karena ia selalu harus membayar lebih mahal
produk yang mau ia beli. Penyebabnya adalah ongkos kirim 
yang mahal banget. Kemarin ia mau beli Cambra Natural Linen 
dari Kaumadam, ongkirnya bisa ratusan ribu. Maklum, Zul tinggal 
di lokasi yang jauh dari Bandung. 

Lebih baik beli sekaligus banyak.
Bisa dapet potongan harga, dan lebih 
ringan ongkir. Bisa tawarin ke temen
dan keluarga juga, malah bisa jadi 
bikin bisnis sendiri.
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Kenalin. Ane Kaumadam.
Brand fashion muslim dari Bandung. Sejak 2018.

Insyaa Allah, Ane siap bantu Ente.

Kaumadam fokus dengan 
desain pakaian yang simpel 
& timeless (tidak termakan 
zaman).

Kaumadam memperhatikan 
interaksi aktif dengan 
konsumen.

Kaumadam mengangkat 
nilai modesty (kesopanan) 
dan calmness (ketenangan).

Kaumadam percaya bahwa 
bisnis adalah aktivitas 
sampingan, berdakwah 
adalah aktivitas utamanya.

Bismillahirrahmanirrahiim.
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Produk simpel; 
Disukai banyak orang

Kenapa harus Kaumadam?

Desain tak termakan zaman; 
Lebih aman dijual kapan saja

Variasi produk banyak

Produk berkualitas;
Bahan premium, sudah dilengkapi 
washing care label, & kancing cadangan

Harga terjangkau

Produk sesuai syariat
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Alhamdulillah.
Jangkauan luas, dan
terus berkembang.

Peluang kolaborasi
dengan brand besar.&

Kenapa harus Kaumadam?
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Udah minat bergabung?
Ets, tunggu dulu. Jangan buru-buru.
Ane ingin semuanya jelas di awal, tanpa ada yang ditutupi.

Jadi, Ane mau share dulu benefit apa aja yang bisa Ente dapetin kalau bergabung.
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Benefit
Buat Ente.
Insyaa Allah fair 
untuk kita semua. 

20%

%25
%30

Untuk 
transaksi 
> 1 jt

Promo kit berupa
foto produk, desain
promo, katalog, dll

Untuk 
transaksi 
> 3 jt

Untuk 
transaksi 
> 7 jt

Prinsipnya adalah usaha bersama.
Saling bantu dan saling jaga nama baik.

Insyaa Allah Ane akan support 
maksimal, komunikasi via WhatsApp.

Saling beri feedback agar semua 
dapat berkembang.

*Baca kode etik & ketentuan lengkap partnership program - reseller

Exposure kolaborasi
dengan brand besar

Support komunikasi
dan bimbingan

Garansi penggantian
untuk produk yang
cacat

Lalu benefitnya apa aja?



Untuk bergabung, Ente cukup ikuti langkah berikut. 

Pertama, 
Baca ketentuan lengkap partnership di link ini

http://bit.ly/KetentuanPartnershipKaumAdam

Kedua, 
Isi form registrasi di link ini

http://bit.ly/Kaumadam-Partner

Ketiga, 
Sabar menunggu.
Insyaa Allah dalam 1-2 hari
Ane akan hubungi Ente.
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Oh, ternyata
gampang banget!

Pilih dokumen ‘Reseller’

Bismillah. Ane minat, Dam!
Gimana caranya?

http://bit.ly/KetentuanPartnershipKaumAdam
http://bit.ly/Kaumadam-Partner


Jazakumullah
khairan katsiran.

stay modest. calm then.

Ane. Ente.
Kita Kaumadam.

Kontak partnership

Website resmi
Instagram resmi
Shopee resmi
Tokopedia resmi
WhatsApp resmi

: Harish (082216058560)

: www.kaumadam.com
: @kaumadam.idn
: Kaum Adam Official Store
: Kaum Adam Official Store
: 081222712921


