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PELUANG SEUMUR  
HIDUP MENUNGGU

Jika Anda siap mengubah
hidup Anda, tentunya Anda akan datang ke 

tempat yang tepat di waktu yang tepat. 
Peluang bisnis Talk Fusion menggabungkan kecepatan, 

komunikasi, dan inovasi, yang menjadikan kami  
sebagai penguasa tertinggi dalam industri penjualan  
langsung. Kami menghadirkan kisah kesuksesan di  

seluruh dunia dengan memberikan solusi pemasaran  
video paling berpengaruh dan hemat biaya kepada  
Pelanggan dan Rekanan Independen. Jadilah bagian 

fenomena besar berikutnya dan bergabunglah  
dengan Rekanan lain yang mewujudkan impian  

mereka bersama Talk Fusion.
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KEUNGGULAN TALK FUSION

DAPATKAN PEMBAYARAN SEKETIKA
Ketika perusahaan lain membayar Anda setiap minggu atau bahkan setiap bulan, Talk Fusion merupakan perusahaan pertama dan 
satu-satunya di dunia yang membayar SECARA SEKETIKA. Anda memperolehnya sekarang, Anda mendapatkannya sekarang.

PASAR GLOBAL
Talk Fusion memiliki Rekanan dan Pelanggan di lebih dari 140 negara dan terus bertambah, sehingga bisnis Anda tidak ada 
batasnya. Kami telah mempersiapkan kesuksesan internasional untuk Anda dengan situs web pemasaran khusus kelas dunia; 
materi pelatihan berdasarkan sistem kami yang sederhana dan terbukti; dan video promosi inspiratif agar Anda bisa membangun 
tim berdedikasi di kota asal Anda atau di seluruh dunia.

BASIS PELANGGAN ANDA: SIAPA SAJA & SEMUA ORANG
Solusi pemasaran serbaguna Talk Fusion meningkatkan komunikasi online dengan kekuatan video, dari penggunaan pribadi sehari-hari 
hingga pemasaran email, konferensi bisnis, promosi filantrofis, dan lainnya.  Orang atau bisnis apa saja bisa menjadi pelanggan Anda 
berikutnya.

PENDAPATAN PASIF
Talk Fusion memberikan yang terbaik kepada Rekanan dari dua hal: nilai produk luar biasa yang tersedia secara eksklusif dengan harga 
terjangkau yang mengesankan.  Efisiensi, permintaan tinggi, dan harga terjangkau dari solusi pemasaran video kami bisa menciptakan 
sumber pendapatan pasif yang sangat baik. Saksikan organisasi Anda mengembangkan satu pelanggan bahagia pada suatu waktu!

PENGHARGAAN & IMBALAN
Rencana Kompensasi Pembayaran Seketika terdiri dari banyak bonus dan insentif kelas dunia untuk menghargai mereka dengan 
kinerja terbaik atas pekerjaan yang berhasil dilakukan. Terus tingkatkan peringkat dan wujudkan gaya hidup impian Anda: ikuti 
liburan bintang lima, kendarai dan miliki Mercedes-Benz yang mewah, tunjukkan kesuksesan dengan jam tangan Rolex klasik, 
dan rayakan pencapaian pendapatan seumur hidup dengan Cincin Penghargaan emas dan berlian yang dirancang khusus yang 
diberikan oleh Talk Fusion. Bukankah perlu waktu agar Anda dihargai atas prestasi Anda?

34



Setiap kali Rekan Sejawat atau Pelanggan yang Anda  

daftarkan membeli paket produk, Anda akan memperoleh  

Bonus Awal Cepat! 

• Untuk setiap Executive Package - Anda memperoleh $20 usd

• Untuk setiap Elite Package - Anda memperoleh $60 usd

• Untuk setiap Pro Package - Anda memperoleh $120 usd

Ketika Paket Bulanan yang Anda jual sendiri dilanjutkan, Anda akan 

memperoleh Bonus Mulai Cepat senilai $10 USD per bulan.

Tidak ada batasan jumlah Bonus Mulai Cepat yang dapat Anda 

peroleh! SEMUA BONUS MULAI CEPAT DIBAYAR SEKETIKA!

4

BONUS MULAI CEPAT
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Fokus Anda sebagai associate Talk Fusion adalah untuk menciptakan 
pelanggan yang loyal dan membangun tim yang melakukan hal yang 
sama dengan yang Anda lakukan.

Setiap produk memiliki nilai poin yang disebut “Volume Penjualan” (SV).
 Product Packages:
  • Executive Package - 100 SV
  • Elite Package - 300 SV
  • Pro Package - 600 SV

 PAKET BULANAN: 20 SV

Point dari penjualan produk Pelanggan dan Associate akan mulai 
mengalir dalam bisnis Anda. Poin yang diakumulasi dari tim Anda, baik 
dari pembelian awal maupun Paket Bulanan, dikenal sebagai Volume 
Penjualan Kelompok (GSV). 

Ilustrasi ini menggambarkan cara kerja rencana kompensasi Talk Fusion. Ini bukan gambaran hasil yang bisa Anda harapkan. Talk Fusion tidak 
menjamin kesuksesan Anda. Untuk statistik pendapatan nyata yang dicapai oleh Rekanan Talk Fusion, silakan lihat Pernyataan Pengungkapan 
Pendapatan di bagian akhir dokumen ini.

KOMISI TIM

5

Anda harus memenuhi syarat untuk mendapatkan Team Commission:

Anda harus mencapai syarat minimum Personal Sales Volume (PSV) 
dan memenuhi satu dari dua pilihan berikut:

- Anda harus mesponsori secara pribadi masing-masing 1 Associate 
yang membayar Monthly Plan pada tim kiri dan kanan Anda.

ATAU

- Anda harus mensponsori secara pribadi 1 Associate yang membayar 
Monthly Plan pada salah satu tim entah di kiri atau kanan DAN 
mensponsori secara pribadi 1 Pelanggan yang membayar Monthly Plan.

Bisnis Talk Fusion Anda diatur dalam binary tree. Setiap kali Anda 
memiliki minimum 100 GSV di kedua tim kiri dan kanan, Anda akan 
menghasilkan cycle dan akan memperoleh komisi sebesar $25 USD 
secara instan. Seluruh GSV yang belum terbayar akan disimpan.

ANDA

*Lihat pertanyaan 5 pada halaman 18 General FAQ untuk penjelasan secara detail. 
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Ilustrasi ini menggambarkan cara kerja rencana kompensasi Talk Fusion. Ini bukan gambaran hasil yang bisa Anda harapkan. Talk Fusion tidak 
menjamin kesuksesan Anda. Untuk statistik pendapatan nyata yang dicapai oleh Rekanan Talk Fusion, silakan lihat Pernyataan Pengungkapan 
Pendapatan di bagian akhir dokumen ini. 5

Amy
300 SV

 
 

ANDA

Kim
100 SV

John
600 SV

LEFT TEAM RIGHT TEAM

Rekanan yang 
Disponsori Pribadi

Rekanan yang Disponsori 
Kelompok

$525 USD

CALCULATING TEAM COMMISSIONS

Anda memiliki 2100 SV di tim kiri dan 
2100 SV di tim kanan. Anda akan 

memperoleh $525 USD dari 21 cycle.

Associate Talk Fusion dapat memperoleh Team Commission dengan nilai 
maksimum $50,000 USD per minggu. 

Ann
300 SV

Joe
100 SV

Jill
300 SV

Pat
600 SV

 

Ken
100 SV

Jane
600 SV

Mark
100 SV

Sue
100 SV

Frank
100 SV

Mary
600 SV

Jack
300 SV

7



6

Mega Matching Bonus memungkinkan Anda memperoleh tambahan 10% Komisi Tim dari Rekanan yang Anda sponsori secara pribadi. 
Sebagai contoh, jika Anda mensponsori John dan Komisi Timnya senilai $300 uSd, Anda akan memperoleh tambahan $30 uSd. 

Mega Matching Bonuses dibayar dengan seketika. Tidak ada batasan jumlah bonus yang dapat Anda peroleh!

BONUS MEGA MATCHINGBONUS MEGA MATCHING
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Nilai tak tertandingi yang ditawarkan dengan harga tiada 
duanya, Talk Fusion merupakan solusi pemasaran video serbaguna untuk 
bisnis, nirlaba, dan masyarakat di seluruh dunia. Secara bersamaan, produk 
canggih kami menyediakan cara sempurna untuk membangun hubungan 
dengan efektif, lebih menonjol dari pesaing, dan menyebarkan produk atau 
layanan (atau kehidupan sehari-hari) Anda kepada orang lain, jauh atau dekat.

Dapatkan Tiga dan Gratis!
Untuk setiap bulan dimana Anda memiliki 3 orang pelanggan yang Anda 
sponsori secara pribadi yang membayar Monthly plan mereka, maka Monthly 
Plan ANDA gratis!

BONUS MEGA MATCHINGKAMI MENCINTAI  
PELANGGAN KAMI!

Membalas Budi itu Baik
Budaya perusahaan Talk Fusion berkenaan dengan balas budi! Itulah mengapa setiap 
Rekanan memiliki satu akun amal gratis yang bisa mereka sumbangkan kepada organisasi 
nirlaba yang mereka pilih. Tunjukkan dukungan Anda dan bantu memberikan perbedaan 
dengan memberi jalan perusahaan amal untuk menggalang dana dan meningkatkan 
kesadaran akan tujuan penting menggunakan produk video Talk Fusion.
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$900 USD

$1.000 USD

$800 USD

$700 USD

$600 USD

$500 USD

$400 USD

$300 USD

$200 USD

$150 USD

masing-masing $100 USD

Setiap bulan kalender, Talk Fusion memberikan 
imbalan bonus tunai hingga $1.000 uSd kepada  
20 Rekanan teratas yang mampu mensponsori secara 
pribadi Pelanggan baru terbanyak.

Seluruh Associate yang qualified pada peringkat 
apapun dapat berpartisipasi dalam Customer Pool.
Semakin banyak Pelanggan yang Anda sponsori secara 
pribadi, semakin tinggi pendapatan Anda!

Anda harus mensponsori minimum 3 Pelanggan 
baru dalam satu bulan tertentu agar memenuhi 
syarat untuk memperoleh bonus.

POOL PELANGGAN

8
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3
4
5
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7
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9

10

10
11 - 20
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Jam Tangan Rolex
lihat detail pada

halaman 13

Pembelian Mobil
Mercedes Madness

lihat detail pada
halaman 15

lihat halaman 13 untuk
keterangan lengkap

 

2 Pusat 
Bisnis Tambahan

lihat halaman 18 untuk
keterangan lengkap

Liburan
Bintang Lima

lihat halaman 12 untuk
keterangan lengkap

Bronze
Siklus: 1 

Gold
Siklus: 10

2 Star
Siklus: 30

Diamond
Siklus: 100

Triple
Diamond

Siklus: 200

Blue 
Diamond

Siklus: 500

Royal 
Blue Diamond

Siklus: 1500

Ambassador 
Blue Diamond

Siklus: 5000

Silver
Siklus: 5

1 Star
Siklus: 20

3 Star
Siklus: 50

Double 
Diamond

Siklus: 150

Diamond
Elite

Siklus: 250

Grand 
Blue Diamond

Siklus: 1000

Presidential
Blue Diamond

Siklus: 2500

Imperial 
Blue Diamond

Siklus: 7500
*Dan harus

mensponsori secara
pribadi 1 Grand Blue
Diamond atau lebih
tinggi di kedua tim

kanan dan kiri

Leadership Pool - 1.25% Leadership Pool - 1.75%

Leadership Pool - 2.25%

Mercedes Madness
Car Bonus

Leadership Pool - 1%
lihat detail pada

halaman 15

lihat detail pada
halaman 15

lihat detail pada
halaman 15

lihat detail pada
halaman 15

Leadership Pool - 1.5% Leadership Pool - 2%
lihat detail pada

halaman 15
lihat detail pada

halaman 15

lihat detail pada
halaman 14

Talk Fusion senang memberikan penghargaan bagi kesuksesan dengan peghargaan kelas dunia. Selain menerima Pin penghargaan dan 
bonus saat Anda naik peringkat, para top performer dapat meraih liburan,  jam tangan Rolex yang bergengsi, Cincin Penghargaan 
emas dan berlian sebagai lambang pencapaian, dan bahkan sebuah mobil Mercedes-Benz yang mewah.

PRESTASI & PENGHARGAAN

911



CAPAI DIAMOND & PENUHI SYARAT!

Kemasi barang Anda dan bawa paspor Anda–Talk 
Fusion merayakan kesuksesan dengan penuh 
gaya! Dari liburan tropis ke kota paling luar biasa 
di dunia, kami menghargai kerja keras dengan 
liburan gratis ke tempat eksotik dan destinasi yang 
mencengangkan. Perjalanan yang tak terlupakan ini 
merupakan kesempatan emas bagi Rekanan untuk 
mewujudkan impian mereka dan berbagi motivasi 
inspiratif dengan para pemimpin teratas.

Liburan mewah eksklusif ini dikhususkan untuk 
Rekanan Diamond dan di atasnya. Silakan lihat 
halaman Insentif di Bagian Administrasi Anda untuk 
rincian kualifikasinya.

10

LIBURAN BINTANG LIMA
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WAKTU YANG TEPAT UNTUK 
KESUKSESAN

Sejak tahun 1905, nama “Rolex” telah menjadi simbol 
gengsi, kinerja, dan inovasi. Itulah mengapa Talk 
Fusion memilih Rolex sebagai tonggak pencapaian 
keberhasilan Rekanan.  

Tersedia dalam desain khusus untuk laki-laki dan 
perempuan, jam tangan Rolex ini merupakan 
lambang gaya dan kemewahan, serta dihadiahkan 
kepada Rekanan yang berhasil mencapai peringkat 
Diamond Elite dan mempertahankannya selama 
minimum dua minggu berturut-turut.

Beberapa perusahaan secara konsisten dikenali 
dengan cita-cita keunggulannya seperti Rolex. 
Sungguh tepat jika Rekanan Talk Fusion yang sukses 
dihadiahi jam tangan mewah Rolex karena mereka 
terus mengejar keunggulan.

Rolex® merupakan merek dagang Rolex Watch U.S.A., Inc. Semua hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, nama dagang, desain, hak 
cipta, logo, dan ciri khas lainnya dikhususkan dan hanya dimiliki oleh Rolex. Hak cipta dilindungi undang-undang

12

INSENTIF JAM TANGAN ROLEX
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Kendarai mobil Mercedes-Benz baru dengan 
kami. 
Mercedes-Benz merupakan merek mobil paling 
tua dan paling disegani di dunia. Merek ini 
melambangkan standar tinggi dan keunggulan 
permesinan. Mengendarai mobil Mercedes-Benz 
yang mengkilat dan bergengsi merupakan bukti 
kuat bahwa Anda benar-benar dapat mewujudkan 
impian melalui Talk Fusion.

3 STAR
Anda harus mempertahankan rank 3 Star atau lebih 
tinggi selama empat minggu berturut-turut untuk 
menerima $600 USD car bonus untuk pembelian 
mobil Mercedes-Benz Silver C Clas, hingga 
memenuhi nilai penuh kendaraan atau cicilan 36 
bulan, manapun yang lebih dulu terpenuhi.

DIAMOND ELITE
Apabila Anda mencapai peringkat Diamond Elite 
dan mempertahankan peringkat komisi tersebut 
selama 36 dari 52 minggu berturut-turut, kami akan 
MEMBELIKAN Anda mobil  Mercedes-Benz model 
dasar Iridium Silver C Class.

Mercedes-Benz® merupakan merek dagang Daimler Chrysler. Hak cipta dilindungi undang-undang Program Insentif Mercedes Madness Talk Fusion tidak berhubungan atau disponsori oleh Daimler 
Chrysler, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Amerika Utara dan atau salah satu perusahaan asosiasinya. Kata Mercedes-Benz semata-mata digunakan untuk menunjukkan merek mobil dan tidak berarti atau 
mengindikasikan afiliasi atau hubungan dengan pabrikan atau distributornya. Semua merek, merek dagang, dan nama lain merupakan properti pemiliknya masing-masing.

MERCEDES MADNESS
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LEADERSHIP POOL

8

Bonus Kepemimpinan adalah Bonus Kepemimpinan yang 
didapatkan oleh Berlian Biru atau yang lebih tinggi yang 
Memenuhi Syarat. Asosiasi yang Memenuhi Syarat yang 
menjadi Berlian Biru atau yang lebih tinggi berbagi persentase 
dari total Volume Penjualan yang dihasilkan melalui Talk 
Fusion DI SELURUH DUNIA.

RANK  %

Blue Diamond  1%

Grand Blue Diamond  1.25%

Royal Blue Diamond  1.5%

Presidential Blue Diamond  1.75%

Ambassador Blue Diamond  2%

Imperial Blue Diamond  2.25%
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TONGGAK PENCAPAIAN 
KESUKSESAN
 
Emas telah lama menjadi standar kualitas dan 
keunggulan. Berlian melambangkan ketinggian 
kesempurnaan. Keduanya menjadi imbalan yang 
benar-benar luar biasa untuk gairah, semangat, dan 
inspirasi. 

Talk Fusion mempersembahkan cincin penghargaan* 

emas putih mewah yang dihiasi berlian kepada para 
Rekanan sukses.

Cincin elegan ini melambangkan semangat kita, yang 
dirancang untuk menarik perhatian semua orang dan 
membuat mereka bertanya: “Siapa Talk Fusion?”

*Cincin dihadiahkan setiap tahun kepada Rekanan yang berhasil 
meraih tonggak pencapaian pendapatan seumur hidup tertentu: 
$250.000 usd, $500.000 usd, dan $1.000.000 usd.

CINCIN PENGHARGAAN
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ISTILAH-ISTILAH PENTING

PELANGGAN 
Seorang Pelanggan adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang membeli salah satu Paket Produk Talk Fusion, tetapi tidak menjadi Associate.

VOLUME PENJUALAN KELOMPOK  
Volume Penjualan semua produk yang dibeli oleh Rekanan dan Pelanggan dalam downline Rekanan.

VOLUME PENJUALAN PRIBADI 
Sales Volume yang Anda hasilkan secara pribadi dengan pembelian produk pribadi atau penjualan terhadap Pelanggan.

MEMENUHI SYARAT  
Untuk menjadi qualified Anda harus mencapai syarat minimum PSV DAN memenuhi salah satu dari dua pilihan berikut:
1. Mensponsori secara pribadi masing-masing 1 Associate pada tim kiri dan kanan yang membayar Monthly Plan.
2. Mensponsori secara pribadi 1 Associate yang membayar Monthly Plan pada salah satu tim entah di kiri atau kanan DAN mensponsori secara 
pribadi 1 Pelanggan yang membayar Monthly Plan.
Harap Perhatikan: Pembelian produk Anda tidak diperhitungkan untuk kualifikasi komisi jenis apa pun.

VOLUME PENJUALAN  
Setiap produk diberlakukan nilai poin yang disebut Volume Penjualan (SV), dan Rencana Kompensasi Pembayaran Seketika Talk Fusion 
berdasarkan akumulasi poin ini.

CURRENT
Seorang Pelanggan atau Associate yang selalu membayar Monthly Plan.

SIKLUS 
Akumulasi Volume Penjualan yang menghasilkan Komisi Tim untuk seorang Rekanan. Rekanan mendapatkan siklus setiap kali 100 SV terakumulasi 
di tim kanan atau tim kiri.

PUSAT BISNIS  
Pusat Bisnis Anda adalah tempat Anda pribadi berada di dalam organisasi Talk Fusion.

POHON DUA CABANG
Susunan bisnis organisasi ketika individu membentu 2 tim, satu di kiri, satu di kanan.

17



PERTANYAAN UMUM
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1.  Bagaimana cara saya dibayar seketika?
Pembayaran dilakukan secara otomatis! Lakukan penjualan sekarang 
dan komisi Anda akan dimasukkan seketika ke dalam akun E-Dompet 
PAYLUTION® 

2.   Bagaimana cara membuka akun E-Dompet PAYLUTION®? 
Setelah memperoleh komisi pertama, Anda harus melengkapi 
informasi yang diperlukan yang tercatat di halaman Komisi di Bagian 
Administrasi Anda, Setelah selesai mengisi informasi yang diperlukan, 
akun E-Dompet PAYLUTION® Anda akan otomatis dibuat untuk Anda 
dalam waktu 5 hari kerja. Anda lalu akan menerima email konfirmasi 
dari Talk Fusion, serta email dari PAYLUTION® yang memberi tahu 
cara mengaktifkan akun Anda. Semua komisi yang diperoleh akan 
langsung masuk ke dalam rekening E-Dompet PAYLUTION® Anda.  
Harap perhatikan: mungkin diberlakukan sedikit biaya bulanan sebesar 
$3,00 uSd. 

3.   Bagaimana agar saya memenuhi syarat untuk menerima Komisi 
Tim? Bagaimana agar saya tetap memenuhi syarat? 
Anda harus qualified dengan mencapai syarat minimum PSV DAN 
memenuhi salah satu dari dua piliha berikut:

1. Mensponsori secara pribadi masing-masing 1 Associate pada tim 
kiri dan kanan yang membayar Monthly Plan.

2. Mensponsori secara pribadi 1 Associate yang membayar Monthly 
Plan pada salah satu tim entah di kiri atau kanan DAN mensponsori 
secara pribadi 1 Pelanggan yang membayar Monthly Plan.

Harap Perhatikan: Pembelian produk Anda tidak diperhitungkan 
untuk kualifikasi komisi jenis apa pun. 

4.     Apa yang terjadi pada komisi saya jika saya tidak memenuhi 
syarat? 
Kami akan menahan komisi Anda selama 14 hari. Jika Anda qualified 
dalam kurun waktu tersebut, Anda akan menerima komisi Anda.

5.   Bagaimana saya memenuhi syarat minimum Personal Sales 
Volume (PSV)? 
Anda harus menghasilkan minimum satu kali 100 Personal Sales 
Volume dan mempertahankan 20 PSV setiap bulannya. 

6.   Dapatkah saya memiliki lebih dari satu Pusat Bisnis? 
Ya! Ketika Anda mencapai peringkat Diamond untuk pertama 
kalinya, dua Pusat Bisnis baru cuma-cuma, satu di setiap kaki kanan 
dan kiri, akan ditempatkan di garis depan Pusat Bisnis semula 
Anda. Kedua Pusat Bisnis baru tersebut akan mulai mengumpulkan 
Volume Penjualan (SV) baru sejak tanggal pengaktifannya.

7.   Apa itu Volume Penjualan yang berhubungan dengan setiap 
Paket Produk? 

 • Executive Package   (100 SV)
 • Elite Package    (300 SV)
 • Pro Package   (600 SV)

8.   Apa itu Volume Penjualan yang berhubungan dengan itu Paket 
Bulanan?
Paket Bulanan menghasilkan 20 SV.

18



PERTANYAAN UMUM BERSAMBUNG
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9.       Berapa jumlah maksimum Volume Penjualan yang akan saya terima 
untuk setiap penjualan produk dalam organisasi saya? 
Asosiasi Executive akan mendapatkan Volume Penjualan berikut ini pada semua 
Penjualan Produk di dalam organisasi mereka:

Executive (100 SV)
Elite (100 SV)
Pro (100 SV) 

Asosiasi Elite akan mendapatkan Volume Penjualan berikut ini pada semua 
Penjualan Produk di dalam organisasi mereka:

Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (300 SV) 

Asosiasi Pro akan mendapatkan Volume Penjualan penuh pada semua 
Penjualan Produk di dalam organisasi mereka: 

Executive (100 SV)
Elite (300 SV)
Pro (600 SV) 

10.      Apakah saya memiliki batasan dalam potensi pendapatan mingguan?

 Rekanan Talk Fusion dapat memperoleh maksimum $50.000 uSd per minggu 
dalam Komisi Tim. Sekalipun demikian, tidak ada batasan dalam Bonus Mulai 
Cepat atau Bonus Mega Matching.

11.   Bagaimana cara saya memperoleh siklus komisi? 
Volume Penjualan (SV) sebanyak 100 di sisi kiri dan juga sisi kanan akan 
memperoleh siklus komisi. Anda akan memperoleh $25 uSd per siklus komisi. 

12   Apa perbedaan antara peringkat komisi dan peringkat 
penghargaan? 
Peringkat komisi merupakan peringkat ketika Anda saat ini memperoleh 
pembayaran. Ini ditentukan berdasarkan Volume Penjualan dan 
persyaratan Rencana Kompensasi lainnya selama setiap pekan komisi.  
Peringkat penghargaan merupakan peringkat tertinggi Anda ketika 
memperoleh pembayaran.

13.   Bagaimana cara saya mendapatkan kartu debit Visa® bermerek Talk 
Fusion?
Setelah Anda memperoleh komisi dan menyiapkan akun E-Dompet 
PAYLUTION®, Anda berhak memesan kartu debit Visa® bermerek Talk 
Fusion. Kartu debit ini tersedia di banyak negara di seluruh dunia dengan 
biaya hanya $15 uSd. 

14.                                            Bagaimana cara mendapatkan Bonus Pool Kepemimpinan? 
Agar memenuhi syarat untuk Pool Kepemimpinan, Anda harus 
memenuhi persyaratan peringkat Blue Diamond atau di atas 
Volume Penjualan selama 4 minggu dalam satu bulan. Komisi Pool 
Kepemimpinan akan dibayarkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. 

15.                                            Berapa bagian Kepemimpinan yang bisa diperoleh seorang 
Asosiasi? 
Seorang Asosiasi bisa memperoleh maksimal 25% dari Bonus 
Kepemimpinan. Misalnya, kalau total Bonus Kepemimpinan adalah 
$10.000 USD dan hanya ada satu Asosiasi yang Memenuhi Syarat, 
maka Asosiasi itu memenuhi syarat untuk mendapatkan total $2.5000 
USD. Kalau ada empat atau lebih Asosiasi yang Memenuhi Syarat, 
masing-masing akan mendapatkan bagian Leadership Bonus itu 
secara setara. Dengan kata lain, 10 Asosiasi yang Memenuhi Syarat 
masing-masing memperoleh $1.000 USD. 
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16.   Bagaimana cara saya agar memenuhi syarat untuk bonus Pool Pelanggan?
Setiap bulan, bonus didistribusikan kepada 20 Associate yang memenuhi 
syarat dan mensponsori Pelanggan paling banyak secara pribadi dalam kurun 
waktu tersebut. Anda harus mensponsori sedikitnya 3 Pelanggan baru untuk 
bisa menerima bonus Customer Pool dalam bulan itu. 

17.  Berapa banyak yang bisa diperoleh Rekanan melalui Pool Pelanggan?

Anda bisa memperoleh satu bonus setiap bulan. Bonus dibagikan sebagai berikut: 

18.  Kapan saya akan menerima bonus Pool Pelanggan saya?
Bonus Pool Pelanggan dibayarkan pada tanggal sepuluh bulan berikutnya 
setelah diperoleh.

19.   Apa itu Volume Penjualan yang berhubungan dengan setiap  
Akun Amal?
Akun Amal tidak dikenakan biaya dan tidak menghasilkan Volume Penjualan.

20.  Adakah biaya pemrosesan atas komisi yang diperoleh? 
Ada sedikit biaya senilai $0,40 uSd yang dikurangkan setiap kali komisi 
dimasukkan ke dalam akun E-Dompet Anda.

21.  Apakah pembelian produk disyaratkan untuk menjadi Rekanan 
Independen Talk Fusion? 
Seorang Associate tidak perlu membeli produk Talk Fusion unruk menjadi 
Independent Associate atau bergabung dalam Rencana Kompensasi 
Pembayaran Instan Talk Fusion. Harap Perhatikan: Pembelian produk Anda 
tidak diperhitungkan untuk kualifikasi komisi jenis apa pun.

22.  Apakah ada cara agar saya bisa menghemat biaya Paket 
Bulanan?
Rekanan dan Pelanggan bisa memilih salah satu opsi pembayaran 
pra-bayar/bayar penuh dan menghemat hingga 20% biaya Paket 
Bulanan mereka. 

23. Apakah Sales Volume akan hangus?
Tidak. SV akan tetap terakumulasi selama Anda memenuhi salah satu 
dari dua hal berikut:
1. Anda mensponsori secara pribadi seorang Associate yang 
membayar Monthly Plan setiap bulannya ATAU
2. Anda mensponsori secara pribadi seorang Pelanggan yang 
membayar Monthly Plan setiap bulannya 

Tetapi jika syarat ini tidak terpenuhi dalam waktu 30 hari, maka 
seluruh Sales Volume Anda akan diatur ulang pada angka 0. Sales 
Volume yang hilang ridak dapat diminta kembali.

24.     Apakah saya akan tetap menjadi Rekanan Talk Fusion jika saya 
tidak memperoleh komisi?
Jika Anda gagal memperoleh komisi selama enam bulan berturut-
turut, Perjanjian Rekanan Anda akan dibatalkan karena tidak aktif. 
Sekalipun demikian, jika Anda telah berlangganan produk kami, paket 
bulanan Anda akan berlanjut dan Anda akan dikelompokkan sebagai 
Pelanggan. Jika Anda ingin membatalkan paket bulanan, Anda harus 
meminta secara khusus agar paket tersebut dibatalkan.

Catatan: Associate yang telah membayar Monthly Plan untuk minimum 
1 tahun tidak akan dikategorikan kembali sebagai Pelanggan selama 
jangka waktu pembayaran mereka.

• Ke-1 - $1.000 uSd

• Ke-2 - $900 uSd

• Ke-3 - $800 uSd

• Ke-4 - $700 uSd

• Ke-5 - $600 uSd

• Ke-6 - $500 uSd

• Ke-7 - $400 uSd

• Ke-8 - $300 uSd

• Ke-9 - $200 uSd

• Ke-10 - $150 uSd  

•  Ke-11 sampai 20 - masing-masing $100 uSd
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Kerja Keras Diperlukan Di Sini
Orang sering bertanya kepada 
saya tentang “kunci” kesuksesan 

dalam penjualan langsung, tetapi tidak 
ada “resep baku.” Saya tahu bahwa 
hasrat, pengorbanan, dan kerja keras 
seiring berjalannya waktu merupakan 
persyaratan mutlak, tetapi bahkan 
elemen ini tidak memberikan jaminan. 

Ketika saya memulai karier saya dalam 
penjualan langsung lebih dari 20 tahun 
yang lalu, saya bekerja purnawaktu  
sebagai polisi. Saya menghabiskan 
waktu berjam-jam di telepon dan dalam 
pertemuan melebihi 40 jam kerja mingguan 
saya, untuk membangun basis pelanggan, 

Pesan pribadi dari 
 PENDIRI & CEO 
  BOB REINA

m e n d a f t a r k a n 
Rekanan baru, dan 

akhirnya mengajari 
Rekanan tersebut 

semua yang telah saya 
pelajari. Saya melakukan 

banyak kesalahan dan ada 
banyak bulan ketika tagihan telepon 

saya lebih besar daripada uang komisi 
saya. Bagaimanapun juga, saya terjebak 
di situ, mengorbankan “waktu luang” yang 
berharga karena saya melihat potensi 
memperoleh pendapatan dari kerja tim 
daripada kerja sendiri. Tetapi pada saat 
yang sama, saya memahami bahwa 
penjualan langsung benar-benar hanya 
sebuah peluang–apa yang saya dapat dari 
situ tergantung pada dedikasi dan “kerja 
keras” yang saya curahkan.

Itu adalah hal sangat penting yang perlu 
diingat jika Anda mempertimbangkan untuk 
bergabung dengan Talk Fusion sebagai 
Rekanan Independen: meskipun ada 
kemungkinan memperoleh pendapatan 
tambahan, apa yang Anda dapatkan dari 

bisnis Talk Fusion tergantung sepenuhnya 
pada keberhasilan upaya penjualan, yang 
memerlukan kerja keras, ketekunan dan 
kepemimpinan, serta seberapa baik Anda 
menjalankan semua karakteristik ini. 
Anda juga membutuhkan waktu untuk 
menjadi bos Anda sendiri, melatih tim, dan 
membangun infrastruktur yang layak. 

Penjualan langsung merupakan 
rencana 2 hingga 5 tahun; Anda tidak 
akan dapat berhenti dalam 4-6 bulan.. 
Anda harus bekerja untuk bisnis tersebut 
SETIDAKNYA 1 tahun agar mencapai titik 
evaluasi yang baik yang dari situ dapat 
diukur perkembangan Anda, tetapi saya 
benar-benar percaya bahwa jika Anda 
mengikuti sistem dan menyisihkan waktu 
7-10 jam per minggu selama setahun, 
Anda akan sampai di tempat Anda 
tidak mau berhenti. Tetapi Anda harus 
bersedia mendedikasikan diri Anda dan 
mengorbankan “waktu nyaman” dan 
kegiatan lain demi mengejar peluang untuk 
memperoleh pendapatan tambahan.

TIDAK ADA PENDAPATAN YANG DIJANJIKAN. Menurut pendapat saya, tidak ada perusahaan yang boleh mengaku bisa membuat 
orang kaya dengan cepat. Sayangnya, beberapa perusahaan di industri penjualan langsung mengisyaratkan bahwa calon Rekanan 
bisa memperoleh pendapatan purnawaktu, atau dalam beberapa kasus pendapatan lebih banyak dengan sangat sedikit kerja. Ini 
adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak orang baru di industri ini menjadi kecewa dan berhenti.

Sekalipun demikian, kenyataannya bahwa dalam penjualan langsung, sebagian besar Rekanan tidak menerima “pendapatan tinggi,” dan 
banyak yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Hal ini juga terjadi di Talk Fusion. Sebagian orang bergabung dengan perusahaan 
hanya untuk mendapatkan produk dengan harga diskon, dan banyak yang bergabung untuk mendapatkan produk dengan harga diskon 
dan menghasilkan pendapatan sampingan. Sangat sedikit Rekanan yang memperoleh pendapatan yang dianggap sebagian besar orang 
sebagai pendapatan “purnawaktu” dan, seperti industri lainnya, “peraih pendapatan tertinggi” hanyalah sebagian kecil. Kami menceritakan 
hal ini kepada Anda karena, tidak seperti beberapa perusahaan lain, kami ingin Anda benar-benar tahu dan kami mempertimbangkan diri 
kami untuk memberikan suara yang jujur di dalam industri ini.

Di Talk Fusion, pimpinan utama Rekanan kami 
benar-benar memahami bahwa untuk meraih 
kesuksesan, orang membutuhkan pengorbanan 
yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dan Anda 
sendiri yang berhak menentukan untuk melakukan 
pengorbanan tersebut. Kami melakukan semua 
hal yang mungkin untuk membekali Anda dengan 
semua hal yang diperlukan agar sukses, dari produk 
kelas dunia yang tersedia dengan nilai luar biasa 
hingga pembayaran komisi secara seketika dan 
menyediakan pelatihan dan layanan pelanggan yang 
tak tertandingi. Tetapi, Anda harus menjadi sukses 
dengan cara Anda sendiri. Jika Anda memutuskan 
untuk menonton TV daripada menghadiri panggilan 
pelatihan, atau berbelanja alih-alih masuk ke Live 
Broadcast atau menindaklanjuti prospek, kami tidak 
tahu. Kami ingin Anda memanfaatkan semua yang 
disediakan Talk Fusion, tetapi keinginan kami agar 
Anda sukses tidak akan bisa melebih keinginan Anda 
sendiri untuk sukses. 

Perolehan yang digambarkan pada materi 
pemasaran Talk Fusion mana pun tidak mesti 
mencerminkan pendapatan, apabila ada, yang 
bisa atau akan diperoleh Rekanan Talk Fusion 
melalui partisipasinya dalam Rencana Kompensasi 
Pembayaran Seketika Talk Fusion. Semua hal 
yang berkaitan dengan pendapatan, baik tersurat 
maupun tersirat, dalam Program Kompensasi 
Pembayaran Seketika Talk Fusion hanyalah sebagai 
ilustrasi. Angka-angka ini tidak boleh dianggap 
sebagai jaminan atau prakiraan pendapatan atau 
keuntungan yang sesungguhnya. Talk Fusion TIDAK 
menjamin tingkat pendapatan atau 
penghasilan tertentu kepada Rekanan; 
gambaran atau jaminan pendapatan 
dapat ditafsirkan secara keliru. 

Ketika Anda sukses, kami sukses, sehingga tentu saja kami ingin agar Anda sesukses mungkin. Sisanya hanyalah “kerja 
keras.” Tetapi itu adalah hal yang tidak bisa kami lakukan untuk Anda. Anda harus bersedia berkomitmen pada tingkat 

yang diperlukan untuk meraih keinginan Anda. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar orang tidak bersedia melakukan serangkaian pengorbanan yang 
diperlukan untuk meraih hasil yang mereka inginkan. Individu yang meraih kesuksesan luar biasa bersama Talk Fusion atau perusahaan penjualan langsung 
lainnya paham bahwa itulah bisnis yang memerlukan komitmen selama bertahun-tahun, serta dedikasi untuk mencurahkan kerja keras yang diperlukan.

Harapan saya adalah Anda akan memandang penjualan langsung sebagai karier profesional. Tidak seperti industri lain, penjualan langsung menawarkan 
peluang kepada Anda untuk memupuk dan mengembangkan bakat dasar Anda, serta bakat seluruh tim Anda. Dalam bisnis ini, kesuksesan berarti adanya 
peluang untuk mengembangkan kecerdasan, emosi, dan keuangan saat Anda berkontribusi secara positif terhadap kehidupan orang lain.

Mengapa?

Kesimpulan
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RENTANG 
(dalam usd)

% DARI 
REKANAN

RATA-RATA 
& MEDIAN 

# MO DI 
BISNIS

RENTANG 
(dalam usd)

% DARI 
REKANAN

RATA-RATA & 
MEDIAN # MO 

DI BISNIS

RENTANG 
(dalam usd)

% DARI 
REKANAN

RATA-RATA & 
MEDIAN # MO 

DI BISNIS

Tidak ada Pendapatan 58.90% 4.98 $2,500.01 - $5,000.00 0.85% 18.10 $30,000.01 - $50,000.00 0.04% 42.08

$0.01 - $50.00 14.04% 5.21 $5,000.01 - $7,500.00 0.27% 22.32 $50,000.01 - $75,000.00 0.02% 51.02

$50.01 - $250.00 15.09% 6.34 $7,500.01 - $10,000.00 0.13% 25.05 $75,000.01 - $100,000.00 0.01% 56.35

$250.01 - $500.00 4.40% 9.07 $10,000.01 - $15,000.00 0.12% 27.60 $100,000.01 - $150,000.00 0.009% 56.65

$500.01 - $1,000.00 3.43% 11.11 $15,000.01 - $20,000.00 0.07% 34.28 $150,000.01 - $200,000.00 0.006% 57.78

$1,000.01 - $2,500.00 2.47% 13.89 $20,000.01 - $30,000.00 0.05% 36.85 $200,000.01 + 0.015% 74.94

Angka-angka ini bukan jaminan atau prakiraan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Angka tersebut juga tidak mencakup biaya yang 
menjadi beban Rekanan dalam menjalankan bisnis mereka. Talk Fusion tidak memberikan jaminan kesuksesan finansial. Kesuksesan dengan 
Talk Fusion hanya berasal dari upaya penjualan yang berhasil, yang memerlukan kerja keras, ketekunan, keahlian, keteguhan, kompetensi, dan 
kepemimpinan. Kesuksesan Anda akan tergantung pada seberapa bagus Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini. 

Rentang Pendapatan SEMUA Rekanan 2018

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN
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