
Buku Panduan Jitu
Mitra Usaha

Mapan



Kejar Mimpimu dan Dapatkan Penghasilanmu!

Saat ini, Mapan tersedia
di Pulau Jawa & Pulau Bali.

Apa itu Mapan?
Mapan adalah aplikasi bagi kamu 
yang mau mulai berjualan berbagai 
kebutuhan hanya dengan 1 aplikasi. 
Sebagai Mitra Usaha Mapan, kamu 
bisa mendapatkan keuntungan 
langsung dari Mapan.  MINYAK

BERAS

Lebih Dari 500 Ribu 
orang sudah mengunduh

Aplikasi Mapan 
Lebih Dari 200 Ribu

Mitra Usaha Mapan
bergabung 

Lebih Dari 3 Juta 
anggota keluarga

yang telah dibantu
oleh Mapan

Saya
MUM!

Info Lebih Lanjut?
Hubungi Saya!

NAMA :

NO. HP : ............................................

..............................................
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Download versi lengkapnya di:
bit.ly/BukuPanduanMUM



Apa Saja Layanan
di Aplikasi Mapan?

Dengan modal 200 ribu rupiah 
saja kamu bisa punya toko sendiri 
dengan produk-produk berharga 
khusus Mitra Usaha Mapan lho!
Kamu bisa atur sendiri
keuntunganmu juga!

Melalui Mapan Mart, kamu bisa 
menjual kebutuhan sembako 
dengan harga yang kompetitif, 
pengiriman cepat, dan gratis 
ongkir tentunya.
Atur sendiri keuntunganmu!

Layanan yang menyediakan 
kebutuhan jual beli pulsa reguler, 
paket data, dan token listrik 
mulai dari Rp 5,000 saja.
Atur sendiri keuntunganmu! 

Layanan utama Mapan yang dapat 
memberikanmu keuntungan langsung. 
Kamu bisa membantu pelanggan 
memenuhi kebutuhan rumah tangga 
berkualitas dengan sistem Arisan yang 
mudah dan harga terjangkau!
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bit.ly/BukuPanduanMUM



Apa saja keuntungan
jadi Mitra Usaha Mapan?

Dari mana saya bisa
mendapatkan keuntungan?

Dapat penghasilan hingga 2,5 Juta rupiah
tiap bulan.

Memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dengan
sistem Arisan dan menawarkan produk dan
layanan Mapan lainnya hanya dengan 1 aplikasi.

Dapat akses langsung ke produk eksklusif
yang hanya dijual di Mapan. 

Dapat dukungan dari komunitas untuk
belajar dan berkembang.

1
2
3
4

KEUNTUNGAN DASAR
Komisi langsung dari
penjualan produk dan
layanan Mapan.

KEUNTUNGAN EXTRA
Semakin produktif, semakin
banyak keuntungan
yang kamu dapatkan.

KEUNTUNGAN PROMO
Dapatkan keuntungan
tambahan dari promo
menarik setiap bulannya.
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PAHAMI 
kebutuhan pelanggan
kamu dan layanan
Mapan yang tersedia!

TAWARKAN
layanan Mapan
yang sesuai!

MULAILAH
dengan jual produk yang
paling dicari yaitu pulsa,
lalu kumpulkan 5 pelanggan
untuk memulai arisan barang! 

BAYAR PAKAI GOPAY 
dan sambil tunggu barang,
tawarkan layanan Mapan lainnya
ke pelanggan kamu!

BAGIKAN
pengalaman kamu
di media sosial
supaya makin laris!

RAIH MIMPIMU
bersama-sama dan
kejar penghasilannya! 

MINYAK

BERAS

Bagaimana cara mulai usaha di mapan?

Cek informasi lebih lanjut
tentang Layanan Mapan:  

https://www.mapan.id/layanan/

Download versi lengkapnya di:
bit.ly/BukuPanduanMUM

Kisah Sukses Mitra Usaha Mapan
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MUM Olga Wina - Bogor MUM Sukini - Magetan

Penghasilan Bulanan
Rp 3,200,000

Penghasilan Bulanan
Rp 1,500,000

Alhamdulillah, dengan jualan produk-produk
dari Mapan saya bisa dapat penghasilan

dari rumah saja & bantu orang-orang
sekitar saya untuk dapat penghasilan

sebagai reseller.

Selama pandemi, saya jadi bisa
memanfaatkan peluang dengan jualan

paket data buat anak-anak
yang sekolah daring.

“

“

“

“

Info Lebih Lanjut?
Hubungi Saya!

NAMA :

NO. HP : ............................................

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



didukung oleh: diakui oleh: diawasi oleh:

ASOSIASI PENJUALAN LANGSUNG INDONESIA

Kunjungi Website Kami:

www.mapan.id

Unduh Aplikasinya
sekarang!
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