


      in 5
Halo! Selamat datang di HDI in 5, sebuah panduan 
singkat untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai bisnis 
HDI. Kami juga akan memberikan Anda ide mengenai 
bagaimana Enterpriser lainnya memulai bisnis ini dan hal-hal 
yang dapat mereka lakukan.  Jika Anda memiliki pertanyaan, 
silakan hubungi kami, kami senang dapat membantu Anda.

Kami berharap yang terbaik untuk Anda! 
Love, 
Keluarga HDI Anda

Apa itu       ?
Kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang Social Network Marketing 
yang menawarkan berbagai produk nutrisi, 
kesehatan mulut, dan  perawatan kulit 
premium berbasis perlebahan. 

Kami juga memberikan kesempatan dan pengalaman 
unik bagi setiap orang untuk belajar mengenai  
kewirausahaan. 



Apa itu Social 

Network 
Marketing?
Social Network Marketing adalah sebuah cara 
untuk memasarkan produk melalui 
jaringan sosial seseorang secara dari 
mulut ke mulut, untuk kepentingan 
masyarakat. 

Untuk halnya kami, kami membantu orang 
berkembang melalui pengalaman belajar, 
meningkatkan kesadaran tentang lebah, 
dan mempromosikan penyembuhan alami serta 
meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang 
beruntung.

Sudah berapa lama         
  berdiri?
Kami memulai bisnis ini di Singapura pada 1986. 

Sudah lama sekali. Hari ini kami hadir di 7 negara dengan 
berbagai bidang usaha, seperti Finance, Stock Brokerage, 
Outdoor Advertising, Property Holdings, Information 
Technology, dan Human Resource. 



Anda mungkin telah 
mendengar tentang 
berbagai jenis perusahaan 
MLM di luar sana. Beberapa 
“memaksa” Anda untuk 
membeli produk-produk 
mahal dalam jumlah besar, 
sementara yang lainnya 
hanya membicarakan 
tentang bagaimana cara 
menghasilkan uang. 

Di HDI, kami menekankan 
pada pembangunan 
masyarakat dan menyediakan 
lingkungan dimana orang-
orang dapat belajar dan 
berkembang. Tujuan 
kami adalah memberikan 
kesempatan, kesehatan, dan 
panduan bagi mereka yang 
menginginkan kehidupan 
yang lebih baik. Sasaran kami 
adalah membangun keluarga 
secara global berdasarkan 
kepercayaan dan rasa 
hormat di mana anak-anak kita 
menjadi bagian di dalamnya.

Apa yang membuat         

                             berbeda
dengan perusahaan lain?

Apa yang bisa saya 
harapkan dari       ?
Anda bisa mengharapkan banyak kesenangan di sini! 
Dan tentu saja dukungan dari perusahaan. HDI adalah 
tentang kerjasama tim dan saling menguatkan satu 
dengan yang lain. Kami memiliki banyak program 
pelatihan, perjalanan insensif, promo-promo 
fantastis dan acara-acara luar biasa lainnya di mana 
Anda bisa mengambil bagian di dalamnya. Semuanya 
diarahkan untuk membantu Anda agar lebih baik lagi 
menjalankan bisnis Anda. Dan kami juga menyarankan 
agar Anda mengikutsertakan keluarga Anda! 



Apakah produk 

bagus?
Produk-produk kami bukan hanya bagus, tetapi LUAR 
BIASA! Produk-produk ini didesain dengan sangat menarik, 
memiliki kualitas yang tinggi, dan sangat efektif. 
Jutaan orang telah merasakan manfaat dari produk kami. 
Bahkan sekarang kami memiliki uji klinis sebagai bukti 
keberhasilan produk-produk kami. Kalau ada sesuatu 
yang membuat perusahaan kami hebat, itu adalah produk-
produk kami. 

Produk-produk 
terbuat dari 
apa?
Sebagian besar produk kami berasal dari lebah, 
para pekerja paling keras dari alam!  Mereka terbuat 
dari bahan alami seperti Pollen, Propolis, Royal 
Jelly, dan Madu yang telah membantu umat 
manusia selama ribuan tahun. 



Kami telah berada di bisnis ini selama 

lebih dari 30 tahun dan kami 
bangga dengan reputasi kami 
sebagai perusahaan yang dapat 
diandalkan. 

Kami memiliki berbagai 
sertifikasi untuk kesehatan dan 
keamanan, beberapa akreditasi dari 
berbagai asosiasi penjualan langsung, 
dan kami diakui oleh atlet-atlet  
internasional dan asosiasi-asosiasi  
olahraga. Produk-produk kami juga 
sudah diuji secara klinis dan 
terbukti ampuh. Faktanya, HDI 
adalah satu-satunya perusahaan 
yang memiliki program konsultan 
medis khusus dengan para dokter 
yang siap membantu Anda terkait 
produk-produk kami.  

Apakah 
dapat     dipercaya?



Apakah 
memberikan skema 

secara adil? 
Skema komisi adalah “nyawa” setiap perusahaan. 
Di HDI, kami membuat perencanaan yang adil, 
transparan, dan mudah untuk dipahami. 
Kami menawarkan fitur yang membantu Anda memulai 
bisnis ini dan untuk menghasilkan pendapatan yang 
baik. Skema kami juga memungkinkan Anda 
mengalihkan penghasilan Anda kepada anak-
anak Anda di masa mendatang. 

komisi 



Berapa banyak 
yang harus saya 
investasikan?

Memulai bisnis HDI berbeda dengan bisnis 
umum yang membutuhkan modal besar 
di awal. Di HDI, sejak hari pertama, produk 
yang Anda beli adalah produk yang bisa 
Anda jual kembali untuk mendapatkan 
keuntungan. Jadi semuanya tergantung 
pada seberapa besar Anda ingin memulai. 
Tidak ada biaya “tersembunyi”, 
ongkos  atau biaya tambahan. 



Bagaimana dengan 
risikonya?
Hampir tidak ada risiko untuk bergabung 
bersama kami. 

Kami ingin katakan bahwa di HDI, 
Anda akan menemukan apa yang 
Anda butuhkan untuk menjadi 
Enterpriser. Kemampuan yang 
Anda pelajari di bisnis HDI 
adalah kemampuan yang Anda 
butuhkan untuk menjalankan 
segala jenis bisnis. Tidak semua 
orang bisa sukses, tapi setidaknya 
Anda akan jauh lebih sehat 
karena produk-produk HDI. Kalau 
Anda memiliki mimpi besar 
dan bekerja keras, Anda 
akan memiliki ribuan orang yang 
menolong Anda untuk menjadi 
lebih baik dalam kehidupan 
pribadi Anda.

potensi 
pendapatan 
saya?
Dengan memiliki lima tingkat jaringan 
bisnis, potensi pendapatan Anda adalah 10 juta 
rupiah per bulan atau 120 juta rupiah per 
tahun. Ini penghasilan yang lebih dari cukup untuk 
sebuah pekerjaan di mana kita tidak perlu full-time!

Seberapa besar 



BAIK, 
SAYA TERTARIK!
BAGAIMANA 
CARA SAYA 
MEMULAINYA?

BAGUS! 
Begini cara Anda memulai bisnis HDI. 
Kalau Anda ingin sukses, 
ada 2 hal DASAR yang perlu Anda mengerti. 

Pertama: bahwa Anda adalah seorang Enterpriser. 
Artinya, bisnis ini adalah milik Anda dan diri Anda adalah satu-
satunya yang bisa diandalkan.

Kedua: Anda harus siap untuk bekerja keras.
Karena bisnis ini milik Anda, sama seperti hal lainnya dalam 
hidup kita, seberapa besar usaha yang kita berikan, sebesar 
itulah yang akan kita dapatkan. Jadi, Anda perlu mempersiapkan 
diri untuk meluangkan waktu membangun bisnis ini. 



Di HDI, Anda akan belajar keterampilan 
hidup yang praktis. Diawali dengan menjadi 
Enterpriser kemudian menjadi Partner, Manager, 
Leader, Diamond (Life Coach), dan Crown (Brand 
Ambassador), setiap jenjang membuka 
kesempatan baru untuk Anda.  

Perjalanan 
Menuju 
Kesuksesan

Anda tertarik untuk belajar cara memasarkan? 
Berbicara dengan orang asing? Mengatur sebuah 
jaringan? Naik ke atas panggung dan memberi 
cerawah? Bernyanyi dan menari? Tampil di video atau 
menulis buku mengenai diri Anda sendiri? Anda bisa 
mempelajari dan mendapatkan semua itu, bahkan 
lebih, di HDI. Kemungkinannya tidak terbatas.

Tetapi, tidak masalah Anda 
ingin menjadi apa atau mau 
melakukan apa, semua orang 
di sini memulai dengan 
langkah-langkah dasar. 



Anda tidak bisa membicarakan sebuah film 
yang belum Anda tonton. Anda juga tidak 
bisa mengatakan betapa enak masakan 
sebuah restoran, kalau Anda belum pernah 
mencobanya. 

Jadi, mulailah membeli produk HDI dan 
mengonsumsinya. Banyak orang membeli 
paket  New EASI 2 yang memberikan 
penawaran menguntungkan (atau 
rangkaian produk perawatan kulit kami 
yang luar biasa). 

Selama bertahun-tahun, produk-produk 
kami telah membantu jutaan orang 
dan kami yakin produk kami dapat 
menolong Anda juga. 

Saat Anda merasakan perbedaan, orang-
orang di sekitar Anda akan melihat 
perbedaan tersebut dan mereka akan 
mulai bertanya apa yang Anda lakukan 
sehingga bisa lebih sehat. 

Jadilah
pelanggan 
bagi diri 
sendiri!



Kunjungi       Center 
terdekat dan ikuti

Datangi HDI Center terdekat di kota Anda untuk mengerti 
bisnis HDI secara keseluruhan. Dengan menghadiri 
pelatihan-pelatihan, Anda dapat belajar langsung dari 
orang-orang yang telah sukses di bisnis ini.

Hal tersebut juga akan memberikan Anda kesempatan 
untuk bertemu dengan orang-orang yang sejalan dengan 
Anda untuk saling berbagi pengalaman. Anda akan 
bertemu rekan-rekan Enterpriser yang sedang melakukan 
hal yang sama dengan Anda.  

Kita semua butuh sedikit dorongan ke arah yang benar 
dan memiliki kelompok yang mendukung akan sangat 
membantu! Pastikan Anda berbicara dengan 
upline Anda mengenai bisnis ini. Minta mereka untuk 
memberikan panduan dan dukungan.

pelatihannya



Semua orang suka belajar sesuatu 
yang baru, terutama dari orang yang 
tulus dan bersemangat. 

Di HDI, kami ingin memperkenalkan 
Anda kepada dunia perlebahan. 
Lebah adalah binatang yang menarik dan 
banyak sekali yang bisa kita pelajari dari 
mereka. Kami menyediakan banyak fakta, 
brosur, dan booklet mengenai lebah 
supaya Anda bisa mempelajari 
makhluk menakjubkan dari alam 
ini, dan bagaimana lebah dapat 
membantu kita. 

Jadi, kejutkan teman-teman 
Anda dengan pengetahuan 
Anda mengenai lebah dan 
kesehatan melalui Enterpriser 
Kit. Jika Anda dapat menunjukkan 
kepada teman-teman Anda bahwa 
Anda lambat laun telah menjadi 
seorang ahli, mereka akan terus kembali 
kepada Anda untuk mengetahui lebih jauh. 

seorang 
Menjadi

ahli



Salah satu aspek yang paling menyenangkan dari 
memiliki bisnis sendiri adalah memiliki alasan untuk 
berbicara dengan orang lain. Kalau Anda seorang 
pemalu, maka Anda tidak akan malu lagi. Bersiaplah 
untuk berbicara dengan siapa saja dan dengan 
banyak orang, dan Anda akan menyadari 
bahwa banyak orang yang ingin 
mendengarkan Anda. Kebanyakan orang 
malu berbicara, dan dulu Anda seperti itu, 
tetapi sekarang sudah tidak lagi.

Keluar dari zona nyaman Anda 
adalah awal dari hal baru yang 
indah.

Keluar dari 
zona 
nyaman 

Jadi, tantang diri Anda dan Anda akan 
terkejut dengan segala kemungkinan yang 
bisa Anda raih. (Anda bisa memulainya 
dengan berbicara kepada upline Anda atau 
upline di atas upline Anda. Mereka akan 
dengan senang membantu Anda.) 



Tidak ada yang lebih tulus daripada berbagi 
pengalaman yang Anda alami sendiri. 

Kenapa Anda memutuskan 
bergabung dengan HDI? Tantangan 
apa yang Anda hadapi? Bagaimana Anda meyakinkan 
orang lain untuk mencoba produk dan bisnis HD? 

Ini adalah beberapa pertanyaan 
dasar yang Anda perlu tanyakan 
kepada diri sendiri seiring Anda 
berkembang. 

Percayalah, ada orang-orang 
yang ingin mendengarkan 
cerita pribadi Anda, jadi jangan 
takut untuk berbagi dengan 
mereka. 

Bagi 
pengalaman 
Anda



Pertahankan 

Untuk menikmati bonus, Anda perlu 
mempertahankan pembelian bulanan 
pribadi Anda. Kami pastikan agar pembelian 
bulanan yang perlu Anda pertahankan hanya 
cukup untuk konsumsi Anda sendiri. 

Kami ingin Anda menjadi pelanggan terbaik 
bagi diri Anda, tidak lebih. Jadi, pastikan Anda 
tidak lupa melakukan pembelian bulanan 
Anda. Kalau Anda benar-benar sukses 
memasarkan produk-produk ini, Anda 
dapat menghasilkan uang lebih cepat 
dengan menggunakan skema Top Selling 
Bonus kami. 

pembelian bulanan
pribadi Anda



HDI memiliki banyak acara sepanjang tahun. 
Ini luar biasa dan Anda perlu datang menghadiri 
acara-acara tersebut. Ini juga merupakan cara 
tercepat untuk bertemu dengan orang-orang 
baru dan berteman dengan mereka. 

Anda akan menyadari bahwa yang membuat 
HDI berbeda dengan perusahaan lain adalah 
fakta bahwa kita memperlakukan satu 
sama lain seperti layaknya keluarga. 
Ke mana pun Anda pergi, atau apa pun yang 
Anda lakukan, selalu ada temen Enterpriser 
yang siap membantu dan mendengarkan Anda. 

Luangkan waktu Anda untuk acara-acara 
seperti: Road to Success (RTS), Product 
Special Meetings (PSM) di kota Anda, atau 
acara BEST yang diselenggarakan dua kali 
setahun di Surabaya. 

Menjadi bagian 

dari keluarga yang 
lebih besar



Anda bisa mulai mengajak orang 
untuk bergabung dengan Anda dalam 
menjajaki kesempatan di bisnis ini.

 Saat mereka bergabung dengan Anda, Anda akan 
mendapatkan keuntungan dari setiap 
pembelian yang mereka lakukan, inilah cara 
bisnis Anda dapat berkembang. 

Saat Anda mulai mengembangkan jaringan Anda, 
jangan biarkan mereka begitu saja. Jaga hubungan 
dengan mereka. Bantu mereka. 

Salah satu bagian yang membuat HDI spesial 
adalah kita berlatih menjadi pemimpin 
yang melayani di sini. Peran kita adalah membantu 
orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. 
Seiring mereka berkembang, kita pun berkembang. 

Bangun 
jaringan 
bisnis Anda



Kalau Anda siap mengubah hidup Anda 
dan melihat diri Anda menjadi sukses, 
maka Anda perlu membuat komitmen. 
Ini beberapa komitmen yang terbukti 
berhasil:

Komitmen 
terhadap visi
Anda

Gunakan produk HDI setiap hari.
Jalankan bisnis ini, setidaknya selama setahun.
Lebarkan jaringan pertemanan Anda.
Perhatikan cara Anda mengatur waktu: fokus kepada hal-hal 
yang lebih produktif yang akan membawa Anda semakin dekat 
dengan tujuan.
Setiap kali Anda memiliki alasan untuk tidak melakukan apapun, 
berhentilah dan  katakan pada diri Anda bahwa, “Saya bisa 
melakukannya! Saya hanya belum menemukan caranya.”
Jadilah orang yang lebih baik, belajar mencintai diri Anda dan 
orang-orang di sekitar Anda.  



Yang terpenting, nikmati hidup Anda dan 
bersenang-senanglah. HDI adalah benar-benar 
tentang menyatukan orang-orang untuk melakukan 

segala sesuatu bersama-sama. Jadi jangan malu, 
pergi keluar, hadapi hidup ini. 

Ya! Anda sedang menuju kesuksesan di bisnis ini. HDI 
menawarkan banyak jalan menuju sukses. Apakah 

Anda lebih ingin menjalankan bisnisnya, 
atau Anda hanya ingin menggunakan produk-
produk HDI untuk konsumsi sendiri, selalu ada sesuatu 
untuk Anda di HDI. 

Kami berharap yang terbaik untuk Anda! 
Love, 
Keluarga HDI Anda



FB : hdi.info 
Twitter : hdi_info
YouTube : hdioke
FB : bskin.id

HDI Hive Menteng 
HDI Experience Centre, 1st Floor, Jalan Probolinggo 
no. 18, Menteng, Jakarta 10350, Indonesia
www.hdindonesia.com

Hubungi Enterprise Relations:
(021) 294 99200 ext.: 101/102
0855 787 3738 / 0856 766 7733
information@hdindonesia.com

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Masih bertanya-tanya, akan 
bagaimana Anda nantinya? Untuk 
membantu Anda memutuskan, 
kami membuat panduan singkat 
ini supaya Anda tahu siapa kami 
dan apa yang kami lakukan. 

Yang dibutuhkan hanya 5 menit 
dari waktu Anda.  Jadi, mari kita 
lanjutkan dan mulai.

Berpikir untuk 
bergabung ?


