APAKAH ANDA SEORANG

✓ Ibu Rumah Tangga

✓ Wanita Karier

Apakah Anda

Menginginkan

PENGHASILAN TAMBAHAN
DENGAN MODAL
KLIK
JUST

NEXT
BACK
UNTUK
Untuk dapatkan penghasilan
tambahan DI TEMPAT LAIN
DENGAN MODAL

MENDAPATKANNYA

LANGKAH-LANGKAHNYA:
1. Berkenalan dengan calon
mitra bisnis Anda:

ULIA FOOD

2. Ketahui keunggulan produk:

ULIA FOOD

3. Menjadi RESELLER ULIA FOOD
(Tanpa Modal)

Jalan Damai 3, Jakarta Timur
info@HematBelanja.com
WhatsApp, Call/SMS: 0812-2616-7515

Tentang Kami

▪

ULIA FOOD didirikan oleh Dwi Guna Hadibowo pada April 2011. ‘ULIA’ diambil dari
nama pisang ‘uli’.
▪
▪

Produk pertama yang dijual adalah pisang cokelat

Awalnya, pisang cokelat ditawarkan oleh Itasika--istri dari Dwi Guna Hadibowo—ke
kelas kuliahnya. Saat itu, Itasika masih kuliah di Universitas Indonesia.
▪

Pisang Cokelat ULIA juga mengisi kantin-kantin di UI
HASILNYA:
✓ Terjual 400 pcs/hari
✓ Terkenal di kalangan mahasiswa UI

✓ Kesuksesan penjualan pisang cokelat mendorong ULIA FOOD untuk meluncurkan produkproduk lainnya, yaitu Bawang Goreng ULIA dan Bakso Kuah Sumsum
✓ Menerima banyak testimoni kepuasan konsumen. Sementara ini yang terekap di web kami
baru 54 testimoni.

✓ Banyak menerima permintaan menjadi reseller/dropshipper
✓ Tahun 2015 terdaftar sebagai merek dagang di Dirjen HAKI, Depkumham

dan….
Penjualan masih akan terus MEROKET melalui sistem RESELLER.
Apakah Anda ingin mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN dari kami tanpa
mengeluarkan modal?
PILIH


Daftar

ATAU

Lanjutkan

PRODUK
BAKSO KUAH SUMSUM ULIA

Bakso ULIA Iga Goreng:
✓ Bakso super daging 2
✓ Bakso urat besar 1 dan kecil 1
✓ Iga goreng
✓ Tetelan
✓ Mie
✓ Sawi
✓ Kuah Sumsum
✓ Paru goreng

Bedanya bakso enak ULIA dari bakso lainnya….
✓ Kebanyakan bakso yang dijual menggunakan kaldu dari daging berlemak, sedangkan
Bakso ULIA Food sudah pasti menggunakan kaldu dari sumsum. Tulang sumsum

membuat kuah bakso menjadi bening, tidak terlalu berlemak, tapi penuh dengan remahremah sumsum yang gurih.
✓ Sebagian besar bakso yang dijual di pasaran disajikan dengan monoton. Hanya terdiri
dari bakso daging. Kami memberikan banyak variasi dalam satu paket komplet. Mulai
dari bakso daging, bakso urat, tetelan, sampai iga dan paru goreng.
✓ Kami sudah menguji mutu dari kuah sumsum ULIA FOOD. Kami menyimpan kuah
sumsum selama hampir seminggu dalam freezer. Ketika memanaskannya kembali,
kami mendapati rasa kuah yang 99% mirip seperti ketika awal dimasak.
✓ Kami menggaransi bakso yang dijual 100% gurih dan maknyus!

TESTIMONI

Terbukti kalau bakso kuah sumsum ULIA FOOD itu sangat
Kalau tidak enak, konsumen tidak akan order

enak!

berkali-kali dalam jumlah banyak

sekaligus.

BAWANG GORENG ULIA

Digunakan untuk taburan:
✓ Nasi goreng
✓ Gulai
✓ Sayur sop
✓ Nasi uduk
✓ dan lain lain….

Jangan samakan Bawang Goreng ULIA dengan bawang goreng yang dijual di pasaran.
Kami menggaransi Bawang Goreng ULIA 100%

gurih dan maknyus!

Biarkan fakta yang berbicara



CEO Bukalapak saja sampai ketagihan dengan Bawang Goreng ULIA

Ada yang sampai penasaran dengan proses pembuatannya

Ada yang menawarkan diri menjadi dropshipper

SATE PISANG COKELAT ULIA

Fakta Penting:
✓ Pisang Uli memiliki rasa yang lebih manis dan menguarkan aroma wangi
✓ Potongan pisang Uli digoreng dengan tepung sampai renyah, lalu dilumuri dengan
cokelat cair
✓ Pisang dimasak fresh sebelum diantarkan kepada pemesan
✓ Diakui kelezatannya, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa UI. Bayangkan saja,
dalam sehari terjual 400 pcs.
✓ Banyak mahasiswa yang sudah menjadi reseller dari pisang cokelat ULIA FOOD.
Anda kapan?

Premium – Healthy - Delicious

Premium: Kami memilih bahan-bahan berkualitas terbaik dan
meramunya menjadi menu makanan yang baik.

Healthy: Setiap produk memiliki kandungan gizi yang sangat baik,
diproses melalui tahapan yang sangat higienis untuk menjamin mutu.

Delicious: Setiap orang memiliki definisi ‘enak’ yang berbeda-beda,
tapi kami berusaha menyeragamkan persepsi rasa ‘enak’ dari semua
orang. Kami ingin 99,99% 100% orang yang menyebut makanan ULIA
itu enak!

Mengapa Harus Menjadi Reseller ULIA FOOD?
1. Anda tidak membutuhkan modal untuk memasarkannya.
2. Anda tidak akan kesulitan mengenalkan produk ULIA ke masyarakat. Jenis
makanan yang dijual dapat diterima di lidah semua kalangan.
3. Produk ULIA FOOD itu everlasting. Sampai kapan pun Anda menjadi reseller,
makanan ULIA akan selalu diminati/dibutuhkan.
✓ Bakso adalah makanan yang paling dicari dari masa ke masa. Lihat saja
banyaknya warung makan yang menjual bakso. Walaupun menjual produk
yang sama, tapi setiap tempat selalu ramai dan memiliki pelanggan tetap.
✓ Bawang goreng adalah pelengkap yang dibutuhkan semua makanan. Bawang
goreng dibutuhkan pada hari-hari biasa sampai hari raya, disukai oleh semua
kalangan.
4. Produk ULIA minim kompetitor
✓ Belum ada yang menjual bakso iga goreng. Kalau pun ada, masih sangat
sedikit saingannya.
✓ Jarang ada bawang goreng yang dikemas secara apik dan higienis dengan
merek dagang terdaftar.

Keuntungan yang Anda Dapatkan:
Anda akan meraih keuntungan

tanpa modal

Anda akan mendapatkan keuntungan sebanyak ________ dari setiap penjualan

Apakah Anda Menemukan Kerugian dari Menjadi Reseller ULIA?

Jika secara otomatis Anda tertarik menjadi reseller ULIA FOOD, kapan kita bisa

memulainya?

KLIK

Daftar

Untuk Memulainya
Sekarang!

