Digitalpedia
Pasar Online Produk-Produk Digital
Berkualitas & Menguntungkan
Mau menjadi penjual, pembeli, atau affiliate produk-produk digital sekaligus?
Daftarkan sekarang juga GRATIS di Digitalpedia

MENJUAL, MEMBELI, & BERAFILIASI DI SATU TEMPAT
Digitalpedia memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi penjual, pembeli, dan
berafiliasi dalam penjualan produk-produk digital secara online, cukup dengan mendaftar
menjadi member/anggota tanpa dikenakan biaya apa pun.
Setiap member diperkenankan untuk menjual produknya di website lain, selama harga jualnya
tidak lebih rendah dari yang dipasarkan di Digitalpedia. Selain itu, di sini Anda juga bisa
menjadi affiliate bagi produk digital orang lain, serta produk Anda sendiri.

MENYAJIKAN HASIL KARYA DIGITAL LENGKAP & BERKUALITAS
Berbagai kategori produk digital bisa didapatkan dan dijual di sini, mulai dari karya-karya
desain, berbagai jenis software, game, eBook, hingga produk-produk audio & video.
Seluruh karya yang dijual adalah hasil verifikasi dan merupakan barang legal yang bebas dari
unsur pembajakan, pornografi, judi, SARA, serta hal-hal lain yang berpotensi merugikan dan
melanggar hukum.
Setiap karya yang dijual disertai dengan deskripsi produk dan kegunaan. Khusus untuk
beberapa produk yang membutuhkan pengoperasian khusus, seperti software, game, audio
atau video, dilengkapi juga dengan penjelasan instalasi atau panduan operasinya.

MENJADI WADAH ATAS HASIL KARYA ANAK BANGSA YANG ORISINAL
Produk-produk yang dijual merupakan hasil karya digital terbaik dengan pengantar bahasa
Indonesia, serta bahasa lainnya yang bisa bisa dimanfaatkan untuk pasar Indonesia.
Seluruh karya di Digitalpedia merupakan produk orisinal sehingga tidak diperkenankan untuk
dibajak, dimodifikasi, diduplikasi ,atau dijual kembali tanpa ada izin tertulis dari penjualnya.

MEMBERIKAN KEMUDAHAN AKSES UPLOAD, DOWNLOAD, & PROMOSI
Kapasitas data yang bisa di-upload dan di-download di Digitalpedia mencapai 300mb, serta
dikemas dalam format .zip. Data yang akan dijual bisa di-upload dan ditambahkan langsung
melalui Drop Box, Google Drive, atau melalui email.
Setiap karya yang masuk akan diverifikasi oleh tim verifikator untuk kemudian diterbitkan ke
dalam katalog Digitalpedia sehingga bisa dilihat dan diakses oleh siapa pun. Produk yang telah
dibeli dapat diunduh langsung dari link download yang diberikan di member area.
Untuk program afiliasi, affiliate akan mendapatkan link afiliasi sendiri beserta tools yang bisa
digunakan untuk mempromosikan produk-produk Digitalpedia.

MENAWARKAN KOMISI YANG MENGUNTUNGKAN
Tidak hanya sebagai penjual, di Digitalpedia Anda bisa sekaligus menjadi affiliate atas produkproduk yang ada, sehingga peluang keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar.
Digitalpedia hanya menerapkan biaya administrasi sebesar 5%* dari setiap produk-produk
yang dipasarkan, yang akan digunakan sebagai biaya verifikasi, promosi, serta operasional,
server, maintanance,dsb. Selebihnya penetapan harga jual produk menjadi kewenangan
penjual.

Setiap penjual memiliki keleluasaan untuk menentukan fee/komisi yang akan diberikan
kepada affiliate dengan besaran mulai dari 5% - 75%* dari harga penjualan.

LAYANAN PROFESIONAL
Digitalpedia menyediakan media promosi dan saluran pembayaran, serta menjadi perantara
antara pembeli dan penjual produk-produk digital secara online di dalam satu wadah.
Pemasaran afiliasi boleh dilakukan ke berbagai channel, mulai dari blog, website, hingga media
sosial, namun sama sekali tidak diperkenankan menggunakan cara-cara ilegal atau spamming
yang mengganggu dan merugikan orang lain.
Hal-hal yang berkaitan dengan lisensi, garansi, atau kesesuaian isi produk, menjadi tanggung
jawab dari masing-masing penjual. Digitalpedia bersedia menjadi penengah dengan
memberikan data-data yang ada sebagai bukti yang diperlukan.
Produk-produk yang ada di digitalpedia dapat dibeli dan dijual dalam jumlah tidak terbatas
(unlimited). Namun demikian, sistem digitalpedia akan melakukan pengecekkan berkala untuk
memeriksa adanya akun ganda yang memungkinkan terjadinya kecurangan.
Setiap bentuk komunikasi dengan member dilakukan secara langsung melalui email. Untuk
update produk dan informasi lainnya, tiap anggota juga diperkenankan untuk men-subscribe
layanan newsletter Digitalpedia.
Aturan terperinci mengenai penjualan, pembelian, afiliasi dan sebagainya bisa dilihat di
website Digitalpedia.

*silakan disesuaikan dengan kebijakan Digitalpedia

