
 

 

 

 

 
 

 Berawal dari Product Lover di bulan Oktober 2010  saya turun 9 kg dalam 2 bulan, migraine akut & alergi seafood 

teratasi. Mencoba jalankan bisnisnya dengan menjadi Supervisor bulan November 2010 dengan ‘iseng’ karena ingin 

mendapatkan ‘uang saku’ lebih untuk saya kuliah S2 di Jerman dengan menjual semua produknya. Saya dapat menghasilkan 

8 juta rupiah di bulan pertama secara Part Time. Luarbiasa mentor saya Mbak Aidha dan Mas Suryadi Timur yang selalu 

mendekatkan saya ke sistem di Jogjakarta dan selalu mengedefikasi saya secara total. Banyaknya ketidaktahuan tentang 

Herbalife membuat saya hanya percaya pada apa yang diarahkan oleh mentor saya. Saya lakukan semua saran dan tidak 

banyak alasan untuk tidak hadir ke system atau melakukan DMO di tengah kesibukan saya mempersiapkan keberangkatan ke 

Jerman. Sistem Herbalife sangat luarbiasa, saya melihat Gambaran  yang sangat besar dan saya melihat masa depan saya 

yang cerah bersama Herbalife. Saya bekerja lebih fokus  dan bulan Desember saya mencapai kualifikasi World Team yang 

akhirnya membuat saya membuat keputusan untuk membatalkan beasiswa saya ke Jerman. Saya bekerja lebih serius dan 3 

bulan kemudian (per 1 April 2011) saya menjadi GET Team di usia 22 tahun. Dengan dukungan orang tua sekaligus 'cemooh' 

dari mereka yang belum paham, saya semakin giat bekerja untuk memiliki base Customer yang kuat dan melakukan frontlining. 

Alhamdulillah saya memiliki  tim yang sangat solid dan hebat di kota Bontang dan Blitar (80% GEN-H & part timer). Kami 

membangun organisasi bersama - sama. Saya sangat mencintai  organisasi dan pelanggan saya. Saya selalu menekankan 

kepada organisasi saya tentang pentingnya arti relation. Kami sangat menjaga hubungan kami di organisasi, sehingga dalam 

perjalanannya kami adalah keluarga, bukan sebagai partner bisnis. 

Dengan kekompakan itu, kami menjalankan Herbalife dengan sangat fun & simple. Kami melakukan sinkronisasi 

Impian. Sehingga kami bisa naik secara bersama - sama. Tahun 2012 saya berkualifikasi vacation ke Tokyo dan menjadi 

Active GET Team dengan banyak pertumbuhan Supervisor dan 11 ID World Team baru. Dan Syukur sebesar - besarnya 

kepada Allah SWT yang memberikan saya banyak nikmat di bulan Maret 2013. Saya resmi menjadi Millionaire Team bersama 

2  frontline saya menjadi GET Team. Dan luar biasanya di bulan Maret itu juga, saya melangsungkan pernikahan dengan biaya 

seluruhnya kami berdua yang menanggung dan semuanya berasal dari bisnis Herbalife. Tak kurang juga saya akhirnya dapat 

mewujudkan impian saya keliling Eropa untuk menghadiri President Summit sekaligus honeymoon bersama suami. 

Alhamdulillah, hidup kami terasa sangat luar biasa dan berkah.  Income 3 bulan terakhir saya 86 - 90 juta/bulan di usia 24 

tahun ini. Di penghujung tahun 2013 FOKUS kami akan lahir 2  Millionaire Team baru dan 6  GET baru di bawah organisasi 

kami. Dan untuk itu insya Allah kami pun akan menjadi President Team bersama mereka. Amin. Terimakasih Allah, 

Terimakasih Herbalife!!! 

 MEGA HOM  
   HADIR KEMBALI  DI SAMARINDA !  
   DAPATKAN UNDANGANNYA DI QRC ANDA! 
 
    Lokasi  :  Hotel Bumi Senyiur, Samarinda  

               Jl. Pangeran Diponegoro No. 17-19, Samarinda 

    Ruangan :  Senyiur Ballroom 

    Hari/Tgl :  Minggu, 14 April  2013  

    Pukul   :  10.00 WIB – Selesai 

    Pembicara Tamu : 

   BETHA NUR 
    Millionaire Team Member 
 

 Flyer ini hanya digunakan untuk promosi. Herbalife berhak mengubah dan mengaudit hasil akhir. 

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi pengundang Anda! 


