Mau Tahu Aplikasi Cashback Terbaik untuk Android dan iOS?
Kesbeku Jawabannya!
Apakah Anda salah satu pemburu cashback? Jika iya, perkenalkan cara baru dalam
mengumpulkan cashback dari transaksi yang Anda lakukan, yaitu dengan menggunakan
Kesbeku. Tidak memerlukan kartu kredit atau pendaftaran tertentu, Kesbeku bisa dengan
mudah Anda dapatkan di smartphone. Tersedia untuk Android dan iOS, aplikasi Kesbeku
akan membantu Anda mendapatkan keuntungan lebih dalam bertransaksi.
Dengan merchant yang beragam, Anda bisa menemukan berbagai jasa dan produk dari mulai
restoran, kafe, hingga jasa servis kendaraan bermotor. Caranya? Mudah sekali! Anda hanya
perlu mengunduh aplikasi Kesbeku melalui Google Play Store atau AppStore. Selanjutnya,
temukan merchant dengan berbagai program poin dan potongan harga yang menarik.

Keuntungan yang Didapat dari Aplikasi Kesbeku
Dengan bertransaksi di merchant yang bekerja sama dengan Kesbeku, Anda bisa
mengumpulkan poin yang bisa ditebus menjadi produk, layanan, dan uang. Dengan poin
Kesbeku yang memiliki nilai ganda, Anda bisa memperoleh informasi langsung mengenai
jumlah poin yang sudah Anda dapatkan dan keuntungan apa yang menanti Anda. Berikut
adalah beberapa kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi Kesbeku:
•

Pelanggan bisa dengan mudah melihat jumlah poin yang sudah mereka kumpulkan

•

Tercantum detail merchant yang berisi alamat, daftar menu, dan penawaran yang
berlaku

•

Poin Kesbeku memiliki dua nilai yaitu nilai tukar dengan produk dan nilai tukar
withdraw

•

Daftar produk yang selalu diperbarui mencantumkan jumlah poin yang bisa
ditukarkan dengan produk tersebut

•

Terdapat pilihan withdraw atau penukaran dengan uang bagi pelanggan yang tidak
ingin menukarkan poinnya dengan produk dengan nilai konversi 1 poin = Rp1.

Kesbeku, The Real Cashback
Kesbeku tidak ingin membuat pelanggan kecewa dengan sistem penghitungan poin yang
tidak transparan. Oleh karena itu, poin yang didapat ketika bertransaksi dengan merchant
dapat dilihat langsung dari aplikasi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan beragam pilihan
produk yang bisa ditukar dengan jumlah poin tertentu—aksesori, telepon genggam, dompet,
gadget, semua tersedia.
Selain ditukar dengan produk, Anda juga bisa menukarkan poin yang sudah Anda
kumpulkan dengan sistem withdraw. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk menukar
poin dengan uang. Setiap poin setara dengan nominal Rp1 dan bisa ditukar saat jumlahnya
telah mencapai minimal 50 ribu. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah dan cepat
menghitung jumlah keuntungan yang akan ditransfer ke rekening Anda.

Rasakan Mudahnya Mengumpulkan Poin dari Setiap Transaksi yang Anda
Lakukan
Dengan mengunduh Kesbeku di ponsel, Anda sudah langsung mendapatkan Kesbek Point
sebagai poin awal. Selanjutnya, Anda bisa melihat daftar merchant yang sudah bekerja sama
dengan Kesbeku, dan tentunya, memiliki penawaran cashback yang paling menarik. Ketika
bertransaksi, Anda hanya perlu menunjukkan Kesbek Code pada kasir untuk mendapatkan
Kesbek Point. Mudahnya mendapatkan Kesbek Point diiringi dengan pilihan penukaran poin
yang menggiurkan. Ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi pelanggan yang senang
bertransaksi di merchant pilihan.
Kesbeku bukan hanya menawarkan cashback yang menguntungkan bagi pelanggan, tetapi
juga membuat transaksi lebih seru dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Segera unduh
aplikasinya di ponsel pintar Anda!

