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About Bhumi
DARI ALAM UNTUK KECANTIKAN ALAMI

Sejak 2017, PT Riza Kreasi Naturalindo melahirkan produk brand bernama

BHUMI. Sebuah impian untuk membuka lembaran baru mengenai

rangkaian produk kecantikan kulit yang tercipta dari keindahan alam. 

BHUMI percaya kecantikan alami bisa didapatkan dengan memulai gaya

hidup sehat, yang diawali dari komitmen untuk memilih kebaikan alam dan 

menerapkannya dalam pola hidup sehari-hari. Konsep inilah yang 

membuat BHUMI berkomitmen untuk mengembangkan salah satu

kekayaan alam terbaik, yaitu essential oil sebagai sumber inspirasi

perusahaan.

Inovasi dari Kebaikan Alam (Evolution of Goodness)

Natural oil atau essential oil diperoleh dari proses distilasi tanaman organik pilihan yang 

diproses menjadi essential oil. Natural oil memiliki berbagai keunggulan yang sempurna

untuk produk kecantikan kulit dengan sentuhan aromaterapi yang sensasional. Untuk

perawatan kulit, essential oil dapat digunakan sebagai pencerah kulit, anti bakteri, anti 

jerawat, vitalitas kulit dan masih banyak lagi. Selain itu juga memberikan sensasi

aromatherapy yang secara psikologis menenangkan pikiran, menambah semangat dan 

berbagai sensasi mengagumkan lainnya.



Best Selling Items













FOKUS BHUMI 
DENGAN 
TERCIPTANYA 
RESELLER

EMPOWERMENT

ENVIRONMENT

ENTREPRENEURSHIP



• Reseller adalah pihak ‘terdekat’ yang dapat dihubungi oleh calon

pembeli sesuai komunitas/daerahnya

• Reseller mampu mengetahui lebih jauh mengenai pembeli dan 

behavior pembeli terhadap kebutuhannya

• Reseller mempunyai cara tersendiri dalam memasarkan barang yang 

dijual, dengan pendekatan yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh 

brand.

Why reseller is 
important?



Tips dari BHUMI untuk Reseller

1. Selalu memantau updates mengenai Bhumi di Social Media

2. Aktif dalam Social Media masing-masing Reseller namun tetap mengikutsertakan Social Media 
Bhumi dan Raena dalam menjalin engagement dengan Followers

2. Aktif di Aplikasi Raena untuk mendapatkan Best Deals

3. Pahami Trend Sales dari produk yang terjual Bhumi, untuk diamankan stock inventory agar 
Reseller bisa mendapatkan barang untuk dijual Kembali.

4. Jaga Stock Inventory agar tidak kosong

5. Membangun relasi dengan pelanggan serta calon pelanggan

6. Lakukan sesekali aktifasi (giveaway dll) untuk tetap menjaga engagement rate



Tekhnik Berjualan di e-commerce Secara
Efektif

Upsell 

Product

Terhubung dengan Customer 

Melalui Fitur Live Chat

Mengantisipasi Penjualan

Mendatang

Berikan Apresiasi

untuk

Customer Loyal






