Tristar

Franchise
FRANCHISE TRISTARTristar merupakan suatu Lembaga Pendidikan & Latihan Kerja terutama di bidang Home Industry
&Â Handycraft , mempunyai program kerjasama dengan pihak lain, untuk menjadi cabang pelatihanÂ HomeÂ Industry &
Distributor Bahan, Peralatan & Mesin. Bagi yang berminat menjadi Cabang Pelatihan Tristar bidang Home Industry ,
kami mengajukan beberapa syarat sebagai berikut :
- Partner menyediakan tempat usaha ( ruangan) yang StrategisÂ yang mudah dijangkau oleh umum.
- Partner menyediakan calon instruktur, yang akan di Training untuk menjadi instruktur Cabang Tristar.
- Partner membayar Biaya Franchise & Biaya Training sebesar Rp 200.000.000,- untuk 100 macam jenis kursus Home
Industry. Pilihan Item disesuaikan dengan kondisi & daerah masing masing. Untuk penambahan Item berikutnya,
dikenakan biaya Rp 2000.000,-/item. Training dilakukan di Surabaya. Apabila dikehendaki Training di cabang, maka
biaya transportasi, akomodasi & uang saku trainer dibebankan pada cabang.
- Partner menyediakan peralatan & fasilitas untuk pelatihan, perincian & banyaknya alat yang diperlukan akan dibicaran
lebih lanjut.
- Partner menyediakan mesin mesin untuk display & demo.
- Partner menyediakan mesin & peralatan home industry yang dibeli dari CV. Tristar Chemical Pusat sejumlah +- Rp.
300.000.000,- Perjanjian kerjasama ini, dilakukan di hadapan Notaris &Â berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk
perpanjangan kerjasama akan dibicarakan lebih lanjut, disesuaikan kondisi pada saat perpanjangan. Biaya akte Notaris
ditanggung bersama.
Pembagian Hasil:Uang kursus diterima & dikelola oleh partner, dengan kewajiban pengeluaran sebagai berikut:
- Royalty Fee, adalah 10% dari hasil kursus. Royalty Fee ini akan digunakan untuk biaya iklan bersama dengan pusat
pada Tabloid NasionalÂ & Training Berkala Instruktur cabang (per 3 bulan). Royalty Fee minimum yang disetor ke Pusat
adalah sebesar RpÂ 1.000.000,-/bulan. Royalty FeeÂ iniÂ dibebankan mulai bulan ke 5, sejak berdirinya Cabang.
- Biaya iklan lokal, baik itu berupa iklan di media cetak, radio, brosur, dsb.
- Biaya Bahan untuk Keperluan Kursus.
- Biaya tetap sebesar Rp. 7.500,-/peserta untuk: Tanda Terima Kursus,Â Tas, Block Note, Brosur , Merchandise &
Doorprize Tristar dll.Hak yang diperoleh Cabang:
- Tristar memberikan bimbingan kepada cabang & memberikan Training untuk instruktur Cabang.
- Memberikan Hak untuk menggunakan Nama & berbagai atribut Tristar untuk keperluan Promosi.
- Tristar memberikan Keagenan Bahan Baku, Peralatan & Mesin Industry :
- Memberikan harga khusus untukÂ bahan baku.
- Komisi untukÂ penjualan mesin.Tambahan:
- Partner yang merekrut peserta, dengan system iklan melalui media cetak atau radio , brosur,dll, sesuai dengan kondisi
didaerah masing masing.
- Biaya / tarif kursus untuk peserta , disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, akan diputuskan bersama
dengan pusat.
- Kursus bisa diadakan secara Privat & Kelompok (5-30 orang).
- Selama 3 bulan pertama instruktur dari pusat akan mendampingi instruktur cabang (1-2minggu/bln).
- Secara Bekala Tristar Pusat akan mengadakan Event di Hotel. Kerjasama mengenai Kegiatan ini akan dibicarakan
lebih lanjut dengan pembagian hasil.
- Harga Jual Bahan & Mesin bisa berbeda dari pusat. Perbedaan harga jual ini dikarenakan tambahan ongkos
kirim.Juwono Saroso, HP : 0818317838Tri Hartono, Flexi : 031-70114130

http://www.tristarchemical.com
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