
Program Afiliasi 
Traders Family



Cara Memaksimalkan 
Penghasilan Afiliasi 
Anda Dengan Mudah

Referensikan

Tak perlu menjelaskan 
panjang lebar, cukup 
referensikan calon klien 
untuk mendaftar melalui 
link affiliate anda.

TIPS

Gunakan sosial media 
seperti Facebook anda 
untuk berpromosi dan 
sertakan link affiliate Anda.

Bantuan Penuh

Staff professional kami akan 
mengurus segala keperluan 
calon klien tersebut hingga 
siap untuk berinvestasi.

Fokus  
mencari klien

Dengan demikian, Anda bisa 
langsung fokus untuk mencari 
calon klien berikutnya! Hemat 
waktu & tetap produktif.

Komisi  
hingga $17/lot

Jika klien anda berjumlah 
20 orang dan masing-masing 
mengakumulasikan volume 
transaksi 10 lot, maka total 
income anda adalah 
20 x 10 x 17 = $3,400/ 
     Rp51.000.000

Komisi  
tak terbatas

Cari klien anda sebanyak-
banyaknya, kembangkan 
network Anda dan dapatkan 
penghasilan tak terbatas dan 
seumur hidup.

Raih komisi

Calon klien anda setuju untuk 
berinvestasi dan Anda akan 
segera mendapatkan komisi 
berulang dan tak terbatas 
selama klien anda melakukan 
aktifitas investasi.

www.tradersfamily.id



Tour Best Affiliate  
MRG Forex di Korea Selatan 
dan Taiwan
2017

Gabung jadi affiliate di Traders 

Family, dan raih income hingga 

puluhan juta per bulan hanya 

dengan mereferensikan calon 

client Anda.



2018

Tour Best Affiliate  
MRG Forex di Jepang 

Nikmati event dan reward 

liburan ke luar negeri gratis 

setiap 4 bulan sekali, dengan 

bergabung di Traders Family 

Affiliate Program.



Tour Best Affiliate  
MRG Forex di Australia
2019



Apa kata para 
Affiliate dan IB?

Jessica

Traders Family oke banget trip nya.. 
Gak pelit destinasinya.. Kru nya oke 
banget,, kompak ! Perut gak pernah 
lapar.. Fasilitas memuaskan semuanya, 
Thanks TF.

Perjalanan tour vietnam menurut saya 
perjalanan dibulan oktober ke vietnam 
Hanoi bersama tim traders family 
bisa dibilang cukup menyenangkan. 
Tapi destinasi wisatanya yang kurang 
menarik selain dari kapal pesiar 
dihalong bay. Kalo untuk ukuran 
penginapan dan sudah memuaskan 
begitu juga dengan makanannya . 
Untuk traders family trimakasih karena 
orang orangnya sangat menyenangkan 
dalam pergaulan

Dharmawanto Ambarita

Acara Top Affiliate ini bagus sebagai 
bentuk penghargaan untuk para 
Affiliate yang sudah berupaya 
mencapai targetnya. Sayangnya saya 
ga bisa ikut tur karena berhalangan. 
Semoga bisa ikut untuk trip 
selanjutnya. Sukses terus buat Traders 
Family!

Hendra Susanto William

Bisnis Affiliate itu merupakan 
sampingan yang komisinya sangat 
memuaskan, bahkan bisa melebihi 
pendapatan utama. Kalo niat, giat dan 
doa pastinya bisa mencapai target 
komisi dan jalan2nya. Tapi kebetulan 
istri tidak mengijinkan saya ke Bangkok 
jadi ga bisa ikut, huhuhu… Terima kasih 
karena sudah diberikan kesempatan, 
semoga bisa ikut dilain kesempatan

Suhendra


