MENJADI AKTIVIS
GENERASI KAYA
GERAKAN NASIONAL HIJRAH BELANJA
(GENERASI)
GENERASI adalah sebuah gerakan independen dari
masyarakat indonesia untuk menyerukan dan membentuk
sebuah KOMUNITAS HIJRAH BELANJA yang memiliki visi besar:
“SAATNYA PRODUK INDONESIA
MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI”

GENERASI

3 LANGKAH

MENJALANKAN 6 PROGRAM UTAMA GENERASI:
1. Membangun komunitas hijrah belanja indonesia
2. Penda aran produk UKM indonesia
3. Mengadakan fes val pasar murah GENERASI
4. Menghadirkan program GREEN NATION
5. Peduli pendidikan generasi
6. Keluarga sehat indonesia

DARIMANA SUMBER DANA UNTUK
MEMBANGUN GENERASI ?
agar GENERASI bisa mandiri dan independen, maka GENERASI
menciptakan sebuah sistem bisnis bernama OMIND. OMIND
adalah sebuah sistem bisnis yang dalam pelaksanaannya menjadi
sebuah MARKETPLACE, yang fokus menjual produk Indonesia
dengan penekanan pada kebutuhan dasar rumah tangga

BAGAIMANA MEMULAINYA ?
sangat mudah!
anda cukup bergabung menjadi KOMUNITAS HIJRAH BELANJA
(KHB) dengan mendownload aplikasi OMIND di playstore

GENERASI

BAGAIMANA MEWUJUDKAN VISI
BESAR GENERASI ?

GENERASI

APAKAH AKTIVIS GENERASI KAYA?
AKTIVIS GENERASI KAYA
adalah seorang Komunitas Hijrah Belanja (KHB) yang berperan
ak f mewujudkan visi besar GENERASI. Untuk menjadi AKTIVIS
GENERASI KAYA, anda wajib mengiku 3 LANGKAH SUKSES :

1. DAFTARKAN DIRI
dengan cara mendownload aplikasi AKTIVIS GENERASI
di playstore atau bisa datang langsung ke se ap kantor
GENERASI yang berada di wilayah kecamatan terdekat
di kota anda

2. BANGUN KOMUNITAS HIJRAH BELANJA
Memperbesar Komunitas Hijrah Belanja dengan cara
merekomendasikan se ap orang yang anda kenal untuk
menda arkan dirinya dan bergabung dalam 4 hal berikut ini:
a. da arkan PRODUK UKM INDONESIA
b. sebagai KPK GO / Kantor Perwakilan Kecamatan
GENERASI OMIND dise ap kecamatan di indonesia
c. sebagai DRIVER KURMA (kurir amanah)
d. sebagai AKTIVIS GENERASI seper anda

3. BELANJA dan BACA BUKU HARIAN DI OMIND

jika anda seorang AKTIVIS merekomendasikan PRODUK UKM
ke kantor sekretariat GENERASI, maka produk UKM tersebut akan
tampil dalam marketplace OMIND, nah jika ada yang membeli
produk hasil rekomendasi anda, maka anda berhak mendapatkan
ROYALTI. dan royal tersebut akan anda terima se ap bulan ke
rekening anda. inilah PENGHASILAN BULANAN ANDA.
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“.. siapapun berhak menda arkan
PRODUK UKM yang dimilikinya,
dak terkecuali anda jika anda
seorang DRIVER, LEADER atau
AKTIVIS sekalipun..”

keuntungan jika anda
merekomendasikan ‘KPK GO’
KPK GO adalah seorang AKTIVIS GENERASI yang memiliki dan
menjadi Kantor Perwakilan Kecamatan GENERASI OMIND di se ap
kecamatan. Keuntungan menjadi KPK GO yaitu:
jika terjadi segala transaksi belanja di OMIND oleh se ap penduduk
di kecamatan tersebut, maka secara otoma s, akan mendapatkan
ROYALTI. Begitu juga dengan anda sebagai REKOMENDATOR, akan
mendapatkan ROYALTI
Maka, pas kan di se ap kecamatan di seluruh indonesia adalah
REKOMENDATOR ANDA! bisa dipas kan berapa banyak ROYALTI
yang akan anda terima sebagai PENGHASILAN BULANAN ANDA.
CATATAN:

kesempatan menjadi seorang KPK GO hanya berlaku untuk 1 orang
AKTIVIS GENERASI yang serius dan tercepat melakukan penda aran
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keuntungan jika anda
merekomendasikan PRODUK UKM

KURIR AMANAH (KURMA) adalah seseorang yang mengambil
profesi sebagai jasa pengantar produk UKM maupun sebagai
jasa ojek online di OMIND
Nah, jika anda merekomendasikan orang untuk menjadi KURMA,
maka anda akan mendapatkan ROYALTI dari se ap TRIP jasa
pengantaran produk maupun TRIP ojek online yang sedang
dilakukan oleh seorang KURMA yang anda rekomendasikan
ROYALTI akan dikirim langsung ke rekening anda se ap pekan.
untuk itu , perbanyaklah anda dalam merekomendasikan KURMA,
pas kan KURMA yang beredar di jalan adalah team anda!
maka anda akan memiliki PENGHASILAN MINGGUAN

keuntungan jika anda
merekomendasikan AKTIVIS
Program utama GENERASI adalah memperbesar KOMUNITAS
HIJRAH BELANJA (KHB). Karenanya sekarang rekomendasikan
se ap orang yang memiliki handphone untuk menjadi
AKTIVIS GENERASI dan mendownload aplikasi AKTIVIS.
dan sampaikan 3 LANGKAH SUKSES AKTIVIS GENERASI KAYA!
maka secara otoma s anda memiliki GROUP KOMUNITAS yang
sangat besar.
MAKIN BESAR GROUP ANDA, MAKIN BESAR PENDAPATAN ANDA
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keuntungan jika anda
merekomendasikan KURMA

Jika semua AKTIVIS GENERASI di group anda transaksi belanja harian
di OMIND, seper : balanja air minum amanah, naik ojek OMIND,
laundry, beli beras dan produk sembako, beli pulsa, bayar listrik,
belanja produk UKM dan apapun segala jenis transaksi di OMIND
maka anda akan mendapatkan PROFIT SHARING (PS) dari se ap
produk tersebut
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“..segala kebutuhan anda ada
di aplikasi OMIND, dan driver
KURMA akan selalu siap
melayani kebutuhan anda ..”

bagaimana cara mengetahui
PROFIT SHARING yang anda terima ?
hanya dengan membuka aplikasi AKTIVIS GENERASI di hp anda,
maka se ap waktu akan terdapat informasi seper berikut ini:
“PENGHASILAN HARI INI UNTUK ANDA Rp. .........”
besarnya potensi bonus harian anda tergantung dari banyaknya
transaksi di GROUP AKTIVIS anda!
JADI SEMAKIN BESAR GROUP AKTIVIS ANDA DAN BERTRANSAKSI
DI OMND, MAKA POTENSI PROFIT SHARING ANDA SEMAKIN BESAR!
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keuntungan jika anda
BELANJA HARIAN DI OMIND

Jika anda ingin mendapatkan penghasilan harian lebih besar,
yaitu cukup dengan bertransaksi harian saja senilai Rp. 5.000
saja dengan cara “KLIK” BACA BUKU yang terdapat di aplikasi
OMIND. maka anda akan mendapatkan bacaan yang telah
di resume oleh para ak vis. Bukan hanya itu, anda juga akan
mendapatkan 10 token dan sekaligus berdonasi untuk
pembangunan MALL RAKYAT INDONESIA (MRI)

GENERASI sangat peduli terhadap budaya membaca bagi
se ap AKTIVIS. Dimana AKTIVIS dak hanya KAYA secara
materi, namun juga kaya akan ilmu pengetahuan dengan cara
membiasakan diri untuk membaca.
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Salurkan bakat dan krea vitas anda dalam hal penulisan buku.
Tampilkan karya terbaik anda di aplikasi OMIND . Apabila buku
hasil karya anda di baca oleh semua komunitas GENERASI OMIND,
maka anda sebagai AKTIVIS dan penulis buku tersebut, akan
mendapatkan ROYALTI. Naaaah, begitu pula dengan anda
yang membacanya

“ yuuk budayakan membaca!
dan download OMIND sekarang juga “
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bagaimana agar penghasilan harian
anda bisa lebih besar ?

3 LANGKAH SUKSES
AKTIVIS GENERASI KAYA
MAKA ANDA AKAN MENJADI SEORANG AKTIVIS
YANG BERPERAN MEMPERJUANGKAN PRODUK
INDONESIA MENJADI TUAN DI NEGERI SENDIRI.
BEGITU JUGA ANDA AKAN MENJADI KAYA
KARENA:

MEMILIKI
PENGHASILAN
HARIAN,
MINGGUAN
DAN BULANAN

GENERASI

FOKUSLAH PADA

GERAKAN NASIONAL HIJRAH BELANJA

indonesia

GENERASI

VISI 2025

Mall Rakyat Indonesia (MRI) adalah sebuah mall sentral bisnis dari UKM indonesia.
MRI didesign dengan konsep bangunan yang megah dan nyaman dengan ak vitas
utamanya, yakni:
1. sebagai pusat perdagangan produk UKM indonesia, pengusaha UKM dak
dipungut biaya sama sekali untuk melakukan penjualan di gedung mall.
Namun hanya berupa opera onal listrik dan kebersihan gedung
2. Sebagai pusat permodalan UKM dengan sistem bagi hasil, bukan suatu
pembiayaan, sehingga UKM akan lebih leluasa dalam pengembangan
produk
3. Sebagai pusat riset inovasi produk UKM

4. Sebuah area mee ng termasuk hall pertemuan yang berkapasitas 250 orang.
5. Sebagai kantor GENERASI OMIND

untuk mewujudkan VISI 2025 tersebut, GENERASI mengeluarkan program
DONASI MRI HARIAN bagi para ak vis yang bergerak untuk ikut serta
mewujudkan VISI GENERASI 2025 . AKTIVIS akan mendapat potensi menginap
gra s di jaringan penginapan MRI di seluruh indonesia dan juga memiliki
potensi PROFIT SHARING terhadap UKM yang mendapat permodalan dari
GENERASI
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