Pertanyaan – pertanyaan yang sering ditanyakan
kepada San Property
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bagimana Cara Kerja di San Property?
Bisakah saya langsung mendaftar sendiri?
Bagaimana Cara Bergabung tidak langsung? (disarankan)
Bagaimana jika ingin dibantu jual property Saya?
Bagaimana sistem skema komisi nya?
Cara cerdas menjual property tanpa menemani calon pembeli ???
DAFTAR SEGERA, kesempatan terbatas untuk program Bergabung
GRATISS selamanya!!!

1. Bagimana Cara Kerja di SAN PROPERTY ?
Ada 3 hal penting yang di lakukan agen property yang menghasilkan uang yaitu:
1. MENCARI LISTINGAN yaitu mencari property berupa tanah, rumah, apartment,
gedung, pembangunan proyek-proyek perumahan baru di sekitar lingkungan
tempat tinggal kita berada. Kemudian agen property tsb mendatangi pemilik
atau pengembang property tersebut untuk kerjasama dengan SAN PROPERTY
dalam hal membantu memasarkan property nya.
2. Selling yaitu menjual property yang ada di listingan sanproperty.com. Strategy
pemasarannya akan di jelaskan jika sudah bergabung dengan kami.
3. Rekruitmen yaitu Agen Property yang sudah terdaftar diperbolehkan untuk
mengajak atau merekrut kolega, teman, saudara yang berminat menjadi agen
property.
Di SAN PROPERTY kerja keras agen property dalam hal membangun bisnis dan
Jaringannya berupa listingan pribadi, jaringan atau agen – agen property yang sudah
di rekrut kesemuanya itu dapat di wariskan kepada adik, kakak, anak, saudara, orang
Tua dll. Sehingga hasil kerja keras agen property selama bergabung di san property
seperti listingan, Agen-agen yang di rekrut melekat selamanya.

2. Bisakah saya mendaftar sendiri?
Untuk menjadi Agen property di San property harus didaftarkan oleh
member yang sudah terdaftar, tidak bisa bergabung langsung tanpa di
daftarkan oleh member yang telah terdaftar
Bergabung langsung yaitu melalui menu “register” di pojok kanan atas kemudian
mengisikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama
Alamat Email (buat alamat email baru dengan format: nama.sanpro@gmail.com)
Nomor Handphone (Wajib yang bisa akses WA)
Pilih propinsi (Propinsi tempat tinggal)
Kota (Kota tempat tinggal)
Kemudian klik “register now”

Untuk calon member yang bergabung melalui cara ini (dengan cara
mengisi form register) nanti Anda akan di hubungi oleh member yang
sudah terdaftar

Kemudian member yang sudah terdaftar tersebut akan mendaftarkan Anda dengan
meminta identitas tambahan lainya seperti:
1. Foto Pribadi. Menggunakan pakaian formal ( Laki – Laki menggunakan kemeja
dan berdasi dan Wanita menggunakan kemeja dan blazer)
2. Foto KTP
3. Foto NPWP
4. Nomor Rekening diutamakan Bank BCA
5. Atas Nama Nomor Rekening
6. Nama Ahli Waris dan hubunganya
Setelah selesai di daftarkan dan di setujui oleh admin baru Anda mendapatkan ID Agen
dan Password untuk Login.

3. Bagaimana Cara Bergabung tidak
Langsung ? (disarankan)
Bergabung dengan cara diajak langsung oleh member yang sudah terdaftar atau
menghubungi Call Center 021 40 234 234 atau WA 0858 14 500 500.
Kemudian member yang sudah terdaftar tersebut akan meminta identitas Anda
seperti:
1. Foto Pribadi. Menggunakan pakaian formal ( Laki – Laki menggunakan
kemeja dan berdasi dan Wanita menggunakan kemeja dan blazer)
2. Foto KTP
3. Foto NPWP
4. Alamat Email (buat alamat email baru dengan format:
nama.sanpro@gmail.com)
5. Nomor Rekening diutamakan Bank BCA
6. Atas Nama di Nomor Rekening
7. Nama Ahli Waris dan hubunganya
8. Nomor Handphone (Wajib yang bisa akses WA)
Setelah selesai di daftarkan dan di setujui oleh admin baru Anda mendapatkan ID
Agen dan Password untuk Login.

4. Bagaimana jika ingin dibantu jual
property Saya?

Menghubungi langsung Call Center di 021 40 234 234 atau WA 0858 14 500 500
atau menghubungi langsung Property Consultant kami. Property Consultant kami
bisa Anda lihat di menu “Cari Agen”.

5. Bagaimana sistem skema komisi nya?
Dari pembagian komisi yang diterima oleh SAN PROPERTY Persentase yang didapatkan oleh
property consultant dengan rincian sebagai berikut:
Sebagai contoh terjadi transaksi penjualan property seharga Rp.1.000.000.000 komisi sebesar 3%
maka besaran komisi yang di terima adalah Rp. 30.000.000 pembagiannya adalah sbb:

PROPERTY CONSULTANT (60%)
Komisi PENJUAL

30%

Rp. 9 jt

Komisi PELISTING

30%

Rp. 9jt

Rekruit penjual langsung

5%

Rp. 1.5 jt

Rekruit penjual tidak langsung

3%

Rp. 900 rb

5%

Rp. 1.5 jt

JASA REKRUIT (16%)
Penjual

Pelisting
Rekruit pelisting langsung

Rekruit Pelisting tidak langsung 3 %

Rp. 900 rb

6. Cara cerdas menjual property tanpa
menemani calon pembeli ???
Teknik ini ada di San Property akan di jelaskan
pada saat anda bergabung…

7. DAFTAR SEGERA, kesempatan terbatas untuk
program Bergabung GRATISS selamanya!!!
Bergabung saat ini GRATIS!!! Selamanya… SEGERA REKRUT MEMBER DAN
KEMBANGKAN JARINGAN/TIM ANDA SECEPATNYA jangan sampai Anda dan jaringan
Anda tidak kebagian alokasi di SERVER TAHAP PERTAMA ini, jika server tahap pertama

ini kapasitanya penuh dan di upgrade maka untuk MEMBER BARU SETELAH SERVER DI
UPGRADE KAPSITAS akan di kenakan biaya untuk mendapatkan ID AGEN dan
PASSWORD.

SEGERA DAFTAR DAN KEMBANGKAN TIM ANDA Member yang terdaftar di SERVER
TAHAP PERTAMA ini GRATIS!!! KEANGOTAN SELAMANYA…

