
“ we turn buyers into customers ”

Buka bisnis, tapi pembeli jarang balik lagi, 
dan tidak jadi pelanggan?

coba gunakan FRODO coin



FRODO coin adalah kripto berbasis blockchain Binance - smart chain yang dibuat sebagai voucher 
digital bagi pembeli produk anda, agar tetap dan terus membeli produk-produk anda, dengan syarat & 
ketentuan yang anda tentukan sendiri

Token ini berfungsi sebagai reward loyalty program. FRODO bertujuan agar para pembeli suatu produk 
menjadi pelanggan, sehingga bisa meningkatkan penjualan - omset dan laba para pelaku usaha / 
pebisnis. FRODO sebagai bonus untuk pelanggan, nantinya juga akan diperdagangkan di bursa kripto 
global.

ILUSTRASI,
Modal 10.000 FRODO coin seharga Rp1.000.000 (saat ini), bisa di bagi untuk 400 pelanggan dengan 
masing-masing belanja minimal Rp100.000, maka omzet pemilik FRODO minimal Rp40.000.000 . 
katakanlah tingkat margin profit bisnisnya 30% maka net profitnya Rp12.000.000 . saat pelanggan 
menukarkan kriptonya, FRODO nya pun kembali lagi ke pemilik bisnis, sehingga bisa di pakai lagi untuk 
programnya.

Pemilik bisnis happy, karena bisnisnya makin besar omzetnya, pelanggan happy karena ada bonus 
kripto, yang bisa ditukarkan dengan produk ataupun buat simpanan.

Porsi mantap,
masih dapat bonusya !

Untuk pembelian produk makanan senilai Rp100.000 
dapatkan bonus 25 COIN FRODO

pengumpulan 250 COIN FRODO dapat di tukar dengan produk makanan senilai Rp100.000

Nikmati kenikmatannya, 
kumpulkan kriptonya !

Untuk pembelian produk minuman senilai Rp100.000 
dapatkan bonus 25 COIN FRODO

pengumpulan 250 COIN FRODO dapat di tukar dengan produk minuman senilai Rp100.000

Contoh promosi untuk pemilik bisnis



Langkah membuat akun FRODO

1. Install Trust Wallet, lalu daftar dan login sesuai petunjuk, simpan password dan pengaman 
    Trust Wallet anda di tempat yang aman.
2. Klik pojok kanan atas lalu scroll sampai bawah. Klik add custom token
3. Masukan contract address FRODO coin :

    0x148D91aF1951a6bDAA1bf0412B357D29d5C18e51

4. Lalu setelah muncul FRODO COIN, copy alamatnya dan berikan kepada yang menjual FRODO COIN

NB ! 

Sebelum melakukan transfer pembelian FRODO melalui orang yang tidak anda kenal, pastikan penjual 
memiliki FRODO sejumlah yang Anda inginkan. Caranya? Minta kepada penjual FRODO untuk menun-
jukkan screenshot saldo FRODO nya kepada anda

Disclaimer: FRODO apabila disimpan lama, resikonya antara berkurang nilainya atau akan menjadi 
sangat besar. Note : bitcoin harga awalnya hanya kurang dari Rp10.000, sekarang harganya lebih dari  
Rp 500.000.000 per coin nya

Aplikasi yang di perlukan


