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QNET menawarkan produk-produk fantastis 
untuk membantu Anda menjalani kehidupan 
terbaik Anda dan pada saat yang sama 
memberikan kesempatan untuk membangun 
bisnis penjualan. Pada tahun 1998 – ketika 
Era Digital baru saja dimulai – kami adalah 
perusahaan pertama yang mengintegrasikan 
perniagaan elektronik ke dalam bisnis penjualan 
langsung kami, membangun komunitas orang 
dan produk tanpa batas, yang terikat bersama 
oleh mimpi bersama.

Kekuatan unik kami terletak pada keragaman 
kami – QNET berakar di Asia berdasarkan 
sejarahnya tetapi telah tumbuh menjadi keluarga 
global yang terdiri dari distributor, karyawan, 
kantor, dan gudang yang tersebar di seluruh 
Asia Tenggara, anak benua India, Timur Tengah, 
Afrika, Asia Tengah, dan Eropa.
.

TENTANG
KAMI
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Selama lebih dari 20 tahun, kami 
telah membantu jutaan orang 

mengendalikan kehidupan mereka 
melalui bisnis kami dan produk 
kami di lebih dari 100 negara. 

Misi kami sederhana: Untuk 
bekerja bersama-sama dengan 

pelanggan dan distributor 
kami dalam membangun masa 

depan yang berkelanjutan; 
untuk memberikan kontribusi 
yang berarti dalam komunitas 

tempat kami hadir. Di QNET, kami 
memberdayakan wirausaha masa 

kini untuk menjadi instrumen 
perubahan di masa depan.
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Selama bertahun-tahun, QNET telah membantu ratusan ribu orang menulis kisah sukses mereka 
bersama kami. Produk peningkat kehidupan dan peluang bisnis unik kami telah membantu masyarakat 
di seluruh dunia membuat pilihan yang lebih sehat dan mengendalikan kehidupan dan mata pencaharian 
mereka dari dalam keamanan dan kenyamanan rumah mereka. 

Peristiwa dunia baru-baru ini menunjukkan bahwa sekarang, lebih dari sebelumnya, masyarakat 
membutuhkan alternatif terhadap pekerjaan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penjualan 
langsung telah menjadi profesi yang populer di banyak negara berkembang ketika peluang pendapatan 
utama menjadi langka dan memulai bisnis sebagai wirausaha tidaklah mudah. Akan tetapi, pandemi 
ini telah menunjukkan bahwa industri penjualan langsung tidak hanya tangguh, tetapi juga cepat 
beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Munculnya pertemuan bisnis, presentasi produk, 
program pelatihan, dan bahkan konferensi virtual dengan ratusan ribu orang, menunjukkan betapa 
cepatnya perusahaan seperti QNET beradaptasi dengan kondisi kenormalan baru. 

Saat kita memasuki era baru bisnis, kita juga menyadari dunia yang berubah dengan selera yang 
terus berkembang, tren yang cepat berubah, dan dengan teknologi sebagai pusat dari segalanya. 
Tahun ini, QNET sedang mengerjakan transformasi digital utama bisnis kami untuk memberi distributor 
kami pengalaman luar biasa bersama dengan alat bantu dan dukungan yang mereka butuhkan untuk 
membangun bisnis mereka di dunia baru tempat kita mulai muncul ini. 

Tujuan kami adalah membantu Anda membangun bisnis yang bertahan jauh lebih lama dari masa 
kehidupan Anda. Kami akan selalu bangga dengan kehidupan yang telah disentuh dan diubah oleh 
QNET. Inilah warisan kita. Semua yang kami lakukan hari ini mendorong kami untuk membantu Anda 
memiliki masa depan Anda sendiri. 

Bergabunglah dengan kami dalam misi kami untuk memimpin gelombang perubahan yang dibangun di 
atas profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan.

Malou T. Caluza
CEO

MEMUNGKIKAN 
KESUKSESAN 
DALAM 
KENORMALAN BARU
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Sesuai dengan namanya, penjualan langsung mengacu pada distribusi dan penjualan produk dan/
atau layanan secara langsung ke pelanggan, jauh dari lokasi ritel tradisional. Dengan bangkitnya 
kelas menengah di banyak negara berkembang, industri yang menarik ini telah mengalami 
pertumbuhan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

Bisnis seperti aplikasi berbagi tumpangan atau berbagi rumah telah meningkatkan kesadaran dan 
apresiasi publik terhadap pekerjaan independen dan manfaatnya.

Seiring dunia ini terus bergeser menjauh dari pengaturan kerja tradisional, penjualan langsung akan 
menjadi lebih relevan daripada sebelumnya sebagai pemimpin dalam ruang kerja mandiri.

INDUSTRI 
PENJUALAN 
LANGSUNG
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Penjualan di Seluruh Dunia | USD 180,5 Miliar

PENJUALAN LANGSUNG DALAM ANGKA*

Tenaga Penjualan di Seluruh Dunia | 119.9 Juta

*Laporan Statistik Global WFDSA 2019
Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia

www.wfdsa.org
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Perusahaan penjualan langsung sering kali dikaitkan dengan ‘skema piramida’. Pada kenyataannya, 
setiap model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan di dunia menggunakan struktur 
piramida – yang penting adalah bagaimana pendapatan dihasilkan dan dipertahankan. 

Industri penjualan langsung dengan rajin memperbarui model bisnisnya dan mengadopsi teknologi 
baru untuk meningkatkan operasi.

Tahun demi tahun, QNET dan organisasi lain dalam industri ini secara proaktif memperkenalkan 
pedoman perlindungan konsumen yang lebih kuat ke dalam kebijakan mereka.

Penjualan langsung bukanlah skema cepat kaya. Ini adalah bisnis yang sulit, membutuhkan waktu 
dan upaya.

MEMAHAMI 
PERBEDAANNYA
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MEMAHAMI 
PERBEDAANNYA

PERUSAHAAN PENJUALAN LANGSUNG YANG SAH:
PRODUK & 
LAYANAN 

BERKUALITAS 
TINGGI DAN 

SAH

MEMILIKI SISTEM 
KOMPENSASI

KOMPREHENSIF

TIDAK 
MENAWARKAN 

KOMISI 
BERDASARKAN 
PEREKRUTAN

MEMILIKI 
KEBIJAKAN DAN 
PROSEDUR YANG 

MAPAN, & 
KODE ETIK YANG 

JELAS

MEMILIKI 
PROGRAM 
PELATIHAN 

TERBAIK

SKEMA PIRAMIDA

TIDAK MEMILIKI PRODUK 
UNTUK DIJUAL

HANYA ORANG DI LEVEL 
ATAS YANG MENDAPATKAN 
PENGHASILAN

TIDAK ADA KEUNTUNGAN 
FINANSIAL TANPA 
PEREKRUTAN

TIDAK ADA PELATIHAN YANG 
DIBERIKAN, HANYA DIMINTA 
UNTUK MEREKRUT LEBIH 
BANYAK ORANG

TIDAK MEMILIKI KEBIJAKAN 
ATAU PROSEDUR UNTUK 
MELINDUNGI PELANGGAN
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DAFTAR 
PENGHARGAAN
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KEANGGOTAAN INDUSTRI
Asosiasi Penjualan Langsung Malaysia (DSAM)
Asosiasi Penjualan Langsung Singapura (DSAS)
Asosiasi Penjualan Langsung Filipina (DSAP)
Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI)

PENGAKUAN KORPORAT
Emas - Best Social Video: QNET Bersatu Untuk Esok, MarCom Awards 
(2020)
Honorable Mention - Instagram Engagement: #VCC2020, MarCom 
Awards (2020)
Emas - Informational Video/Audio: Merevolusi Masa Depan 
Kewirausahaan, MarCom Awards (2020)
Emas - Industry/Trade Print Media: Majalah Aspire, MarCom Awards 
(2020) 
Emas – Communication or PR Campaign of the Year | Covid-19 Related 
Information, Globee Awards (2020)
Perunggu Stevie®️ – Best Use of Social Media for Covid-19 Related 
Information, International Business Awards (2020)
Perunggu – Innovation in Sponsorships, Asia-Pacific Stevie®️ Award  
Perunggu – Best Sponsorship of Sport, Team, individual or Event dari 
SPIA Asia (2019)
Top CSR Excellence Award for an E-Commerce Company dari Ghacea 
(2019)
Pemenang Best Public Relations and CSR Campaign of the Year di 
Indonesian Entrepreneur & Education Award (2019)
Best Companies to Work for in Asia Award dari HR Asia (2015 – 2020) 
Caring Company Award dari Hong Kong Council of Social Service (2011 
- 2016)
Pemenang Sitecore Experience Award for Best eCommerce Experience 
(2016)
CaseTrust-DSAS Joint Accreditation for Direct Selling Businesses for 
Good Business Practice (2015)
APAC Contact Centre World – Pemenang Emas, Best Small Contact 
Centre (2013)
Pemenang Emas, Best Small Contact Centre (In-house) (2012)
Pemenang Emas, Best Customer Service Executive (2012)
Certificate in Best Practices (2011)
Asia Pacific Customer Service Consortium Global Support Services of the 
Year (Direct Marketing) (2012)
Integrated Support Team of the Year (Direct Marketing) (2012)
Best Use of Knowledge Management of the Year (Direct Marketing) 
(2012) 
Contact Centre of the Year (Merit) (2012)
The Internet Show E-Commerce Website Awards – Finalis (2011) 
Networking Times Master Networker (2011) Pengakuan sebagai salah 
satu perusahaan penjualan langsung terkemuka di Indonesia, oleh DUIT! 
Majalah Entrepreneur (2010) CaseTrust (Storefront) Accreditation for 
Good Business Practices (2009)
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SEJARAH 
PENDIRIAN
Pada pertengahan tahun 1990-an, Vijay Eswaran dan Joseph ‘Japadas’ Bismark, dua pemuda 
dari latar belakang yang sangat berbeda, bersatu dalam bisnis dan persahabatan. Setelah 
mengalami sukses dalam pemasaran jaringan dengan perusahaan Amerika yang memiliki kinerja 
sangat baik di Filipina, keduanya bergabung dan grup mereka – V Team – segera menjadi 
penghasil pendapatan terbesar bagi perusahaan itu.

Pada satu titik, mereka menyadari bahwa perusahaan Amerika itu tidak jujur dengan mereka dan, 
setelah semua upaya untuk menyelesaikan situasi gagal, V Team dan beberapa pemimpin mereka 
duduk di sekitar dapur Vijay untuk membahas langkah selanjutnya. Apa yang akan mereka 
sampaikan kepada tim mereka? 

Mereka tidak memilih jalan keluar yang mudah – dengan nasib 1.500 anggota tim yang 
dipertaruhkan dan kewajiban lebih dari 250.000 dolar AS, kedua pemuda dan anggota tim inti 
mereka memutuskan untuk memulai perusahaan mereka sendiri.

Di hari yang menentukan itu pada September 1998 di Pusat Bursa Efek Filipina (sebelumnya 
Menara Tektite) di Manila, lahirlah perusahaan yang sekarang ini dikenal sebagai QNET.

Dan seperti yang mereka katakan, ‘Sisanya adalah sejarah.’

13



TONGGAK PENCAPAIAN

1999 2002

2001 2004 20082006

2005 2007 2009

1999 2005 20062001 20072002 20082004 2009

QNET mengubah bentuk 
penjualan langsung 
dengan menjadi salah satu 
perusahaan Asia pertama 
dalam industri ini yang 
mengadopsi perniagaan 
elektronik. Portofolio 
produk diperluas dengan 
menyertakan jam tangan 
mewah, perhiasan, koin 
koleksi, dan medali 
numismatik

QNET meluncurkan 
merek paket liburan 
QVI Club dan 
selanjutnya bermitra 
dengan salah satu 
penyedia produk dan 
layanan terkemuka di 
dunia dalam industri 
perjalanan dan liburan.

QNET meraih kesepakatan 
penting untuk hak pemasaran 
resmi program koin Piala Dunia 
FIFA 2002 Korea/Jepang. 
Perusahaan ini juga ditunjuk 
oleh Organisasi Pangan 
dan Pertanian (Food and 
Agriculture Organization - FAO) 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
sebagai agen eksklusif di 
seluruh dunia untuk Program 
Koin Emas FAO.

QNET, melalui 
Yayasan RYTHM, 
memainkan peran 
aktif dalam operasi 
bantuan di seluruh 
negara yang terkena 
dampak tsunami Asia 
Desember 2004.

QNET menjadi mitra 
dan sponsor utama tim 
QI-Meritus Mahara di 
GP2 Asia Series 2008 
tahunan pertama.

QNET secara terhormat 
ditunjuk sebagai 
distributor berlisensi 
untuk program koin 
peringatan Fédération 
Internationale de 
Football Association 
(FIFA) bagi 89 negara.

QNET menyumbangkan 
10 juta Baht ke Dana 
Bantuan Tsunami di 
Thailand.

QNET meluncurkan Chi 
Pendant dan Amezcua 
Bio Disc pertama.

QNET menjadi Pendukung 
Penjualan Langsung 
Resmi Liga Champions 
Konfederasi Sepak Bola 
Asia (AFC) untuk musim 
2009-2012. 

QNET memperkenalkan lini 
produk Perawatan Rumah 
(Home Care), termasuk 
Sistem Penyaringan Air 
7-Tahap HomePure.
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2018 20202014 20162010

2011 201920172015

2010 2011 2014 20172015 20182016 2019 2020

QNET ditunjuk sebagai 
Mitra Penjualan Langsung 
Resmi Total CAF 
Champions League, Total 
CAF Confederations Cup, 
dan Total CAF Super Cup.

QNET menjadi sponsor 
lengan baju pertama 
Klub Sepak Bola Wanita 
Manchester City untuk 
Women’s Super League 1.

QNET menyelenggarakan acara online besar 
pertamanya, 
V-Convention Connect, yang dihadiri lebih 
dari 200.000 peserta dari 50 negara. 
QNET meluncurkan lini baru Perawatan Kulit 
Physio Radiance & perangkat perawatan 
wajah Visage+, dan program manajemen 
berat badan Belite 123.
QNET juga memperkenalkan Bernhard 
H. Mayer PowerMaster First dan Cimier 
QNETCity Collection baru.

QNET menjadi Mitra 
Penjualan Langsung 
Resmi Manchester 
City Football Club, 
Juara Barclays Premier 
League 2013-2014.

QNET ditetapkan 
sebagai Sponsor 
Utama Trofi Kejuaraan 
Pria Asia Ke-4 yang 
diselenggarakan oleh 
Konfederasi Hoki 
Malaysia.

QNET menandatangani 
kemitraan jangka panjang 
bersejarah dengan Virgin 
Racing sebagai Pendukung 
Penjualan Langsung 
resmi Virgin Racing untuk 
Kejuaraan Dunia F1.

QNET memulai operasi 
dari QI Tower, gedung 
milik QNET sendiri di Kuala 
Lumpur, Malaysia.

QNET memperluas lini 
produk konsumennya 
dengan item baru dalam 
Perawatan Diri, Perawatan 
Rumah, dan Nutrisi. 
Dorongan ini juga tercermin 
dalam sertifikasi NSF untuk 
HomePure – akreditasi 
industri yang menyertifikasi 
standar teladan produk.

QNET memperpanjang kemitraannya dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika 
(Confederation of African Football - CAF) dengan kontrak satu tahun lagi.

QNET memperpanjang kemitraannya dengan Manchester City FC sebagai Mitra 
Penjualan Langsung Resminya dengan kontrak selama lima tahun.

QNET meluncurkan Pemurni Udara Zayn, produk perawatan rumah revolusioner 
terbarunya. 

Malou Caluza diangkat sebagai CEO QNET baru, wanita pertama di perusahaan 
yang memegang jabatan ini.

QI Group meluncurkan klub sepak bolanya sendiri, Petaling Jaya City FC (PJ City 
FC), dengan QNET sebagai sponsor utamanya.

QNET mengumumkan 
Cheick Sallah Cisse, Juara 
Taekwondo Olimpiade dari 
Pantai Gading, sebagai 
Duta Merek.

QNET ditunjuk sebagai 
Mitra Siaran Resmi 
International Indian 
Academy Awards (IIFA) 
ke-17.

QNET meluncurkan Q10, 
Sistem Kompensasi barunya 
yang memungkinkan 
sepuluh cara untuk 
menghasilkan uang.

QNET merekrut Martina 
Hingis, mantan Juara Tenis 
Wanita Nomor Satu Di 
Dunia, sebagai Duta Merek.
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KOMITMEN 
QNET

MEMBANTU DISTRIBUTOR MEMBANGUN BISNIS BERKELANJUTAN

Misi kami adalah untuk mendidik, menginformasikan, dan melatih distributor 
kami untuk menegakkan standar tertinggi dalam menjalankan bisnis mereka. 

Sebagai calon wirausaha, Anda tidak hanya berjuang untuk mencapai 
kemandirian finansial, tetapi Anda juga memimpin gelombang perubahan.

Kami mempromosikan Kode Etik yang ketat kepada distributor kami 
sebagai panduan dalam praktik bisnis profesional. Janji kami adalah untuk 
mengembangkan pemimpin industri yang menjadi panutan bagi orang lain.

Untuk mendukung jaringan distributor kami yang terus berkembang 
dalam membangun bisnis yang profesional dan berkelanjutan, kami telah 

membentuk sebuah program yang disebut QNETPRO. Inisiatif ini mencakup 
program pelatihan, seminar online, kampanye media sosial, dan video untuk 

menciptakan kesadaran dan mendidik distributor kami tentang industri 
penjualan langsung dan cara yang benar untuk membangun bisnis QNET.

Sasaran kami?

Untuk membantu setiap Distributor QNET membangun bisnis yang mampu 
bertahan dalam menghadapi ujian waktu.
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KENDALIKAN 
KEHIDUPAN ANDA
Jika Anda suka membantu orang lain mengendalikan kesehatan, 
kekayaan, dan kebahagiaan mereka, dan dibayar untuk itu, 
QNET menawarkan peluang yang tak tertandingi.
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LABA ECERAN KOMISI LANGKAH BONUS PEMELIHARAAN 
PERINGKAT

PENINGKATAN DAN 
PEMELIHARAAN 
PERINGKAT PER 
BULANPEMBAYARAN DINI KOMISI PENJUALAN 

BERULANG
INSENTIF SEPANJANG 
TAHUN

Sistem Kompensasi 
QNET membayar komisi 
dan insentif kepada 
distributor tidak hanya 
untuk penjualan yang 
mereka hasilkan secara 
pribadi, tetapi juga untuk 
penjualan yang dihasilkan 
oleh tim mereka. 
Referensi ini mencakup 
pelanggan eceran 
(yang hanya membeli 
produk) dan lainnya yang 
mendaftarkan diri sebagai 
Perwakilan Independen 
(yang membeli produk 
dan bergabung dengan 
tim penjualan Anda untuk 
menjual lebih banyak 
lagi)..

Rangkaian produk 
konsumen eksklusif 
QNET dibuat khusus 
untuk mendukung 
kesehatan dan 
kesejahteraan 
menyeluruh Anda. 
Penggunaan teratur 
memberi Anda manfaat 
penuh, dan penjualan 
produk yang konsisten 
menghasilkan komisi 
Penjualan Berulang!

QNET memberikan 
imbalan kepada mereka 
yang membangun tim 
penjualan yang kuat 
dan mempertahankan 
peringkat mereka. 
Menjadi bagian dari 
Achievers’ Club 
membutuhkan disiplin, 
kerja keras, dan yang 
terpenting, konsistensi. 
Masuk ke dalam klub 
ini merupakan langkah 
pertama; pencapaian 
sebenarnya adalah 
bertahan dan terus maju.

Tantangan membuat 
jalan yang mengarah 
pada pencapaian. Di 
QNET, distributor dapat 
meniti tujuh peringkat 
di Achievers’ Club 
setelah menyelesaikan 
sasaran bulanan 
tertentu. Semakin 
tinggi peringkatnya, 
semakin tinggi komisi 
penjualannya.

REFER REPEAT RETAINRISE

Kami menawarkan: 
• Produk-produk eksklusif dan meningkatkan kehidupan yang dikembangkan oleh para ahli    
 internasional yang memiliki reputasi
•  Alat bantu bisnis dan materi pemasaran multibahasa
• Program pelatihan – online dan offline
•  Sumber Daya Media Sosial
•  Dukungan Pelanggan Multibahasa
•  Aplikasi Bisnis Seluler
•  Imbalan dan Insentif Penjualan
•  Sistem Kompensasi Kompetitif
 
Untuk memperoleh penghasilan di QNET, distributor kami mempraktikkan empat disiplin: 
REFER (MERUJUK), REPEAT (MENGULANGI), RISE (MENINGKATKAN), dan RETAIN 
(MEMPERTAHANKAN). 
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PRODUK 
KAMI

R U M A H  &  K E H I D U P A N

P E N D I D I K A N

Produk QNET dirancang untuk membantu masyarakat mengendalikan kesehatan mereka 
dan meningkatkan kehidupan mereka. Tim Penelitian & Pengembangan kami bekerja sama 
dengan panel ahli dan ilmuwan internasional untuk mendapatkan dan mengembangkan 
produk dengan kualitas terbaik.

Saat Anda membeli produk dari QNET, Anda bergabung dengan komunitas global 
orang-orang yang memiliki tujuan bersama: Untuk menjalani kehidupan terbaik dengan 
menemukan keseimbangan di antara tubuh, pikiran, dan jiwa.



J A M  T A N G A N  &  P E R H I A S A N

R U M A H  &  K E H I D U P A N

K E B U G A R A N

P E R A W A T A N  D I R I  &  K E C A N T I K A N

K E S E H A T A N

P E N D I D I K A N

L I B U R A N

T E K N O L O G I



PANTONE 877 C
C0/M0/Y0/K60

PANTONE 292 C
C59/M16/Y0/K0

PANTONE 2935 C
C100/M70/Y0/K0 Otima font

Kami memberdayakan Anda dengan 
memberi Anda sarana untuk:

• Melindungi rumah Anda dan keluarga Anda dari  
   meningkatnya pencemaran lingkungan dengan  
   produk Rumah & Kehidupan kami
• Menjaga kesehatan dan kesejahteraan   
   menyeluruh Anda secara proaktif dengan produk  
 Kesehatan & Kebugaran kami
• Bersinar dengan vitalitas dan tunjukkan diri Anda  
 yang terbaik melalui produk Perawatan Diri kami
• Menikmati liburan luar biasa dengan orang-orang  
 yang Anda cintai dan terhubung dengan dunia di  
 sekitar Anda dengan produk Liburan kami
• Memulai perjalanan pengembangan diri Anda  
 dan mengembangkan keterampilan Anda   
 dengan program pembelajaran elektronik kami
• Berupaya menjalani kehidupan terbaik Anda             
 dengan rangkaian produk Jam Tangan &   
 Perhiasan menakjubkan kami

Dengan produk dan layanan QNET, Anda tidak 
hanya akan mengalami jalan hidup baru, Anda 
juga akan menemukan diri Anda yang benar-benar 
baru.
 22
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LOGISTIK
Produk QNET memenuhi ruang gudang yang luasnya lebih dari 60.000 
kaki persegi (5.574,2 meter persegi) di lima pusat bisnis internasional 
yang didukung oleh sistem manajemen gudang (SAP) canggih. Kami 
mengirimkan sekitar 50.000 produk per bulan ke lebih dari 100 negara 
di seluruh dunia, yang semuanya itu didukung oleh pemeriksaan 
kualitas 100% untuk pengiriman masuk dan keluar.

Informasi dari Sistem Logistik Terintegrasi QNET disinkronkan ke dalam 
Kantor Virtual semua distributor kami, memungkinkan Anda melacak 
pengiriman Anda secara online dalam seketika. Kami juga bekerja 
sama dengan sekitar 40 stokis di seluruh dunia untuk membantu Anda 
melakukan pengambilan produk di lokasi Anda.

PUSAT GLOBAL
• Malaysia
• Uni Emirat Arab  (UAE)
• Rusia
• Belanda
• Turki
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BISNIS YANG 
DIDUKUNG 
TEKNOLOGI
Platform kami mengintegrasikan penjualan dengan 
pembayaran digital, dompet elektronik, Kantor Virtual dengan 
alat bantu bisnis terbaru, dan dasbor untuk memantau kinerja 
penjualan, memberi Anda semua yang Anda butuhkan untuk 
memulai bisnis.

Berikut ini merupakan beberapa inisiatif penting yang telah 
diambil QNET untuk meningkatkan pengalaman pelanggan 
Anda:

1. Keamanan Data  – QNET telah memperoleh 
    TRUSTe Privacy Seal, sertifikasi yang   
    mendemonstrasikan sistem manajemen data kami  
    memenuhi standar internasional untuk praktik terbaik. 
 Data Anda aman bersama kami.

2. Kinerja eStore  – QNET bermitra dengan 
    Hitachi untuk memperkuat pemrosesan data kami dan 
    meningkatkan kinerja eStore kami.

3. Pengalaman Pengguna  – Dynatrace telah menjadi mitra  
 utama QNET selama lima tahun terakhir ini untuk membantu   
    kami memantau, melacak, dan mengoptimalkan setiap 
    transaksi: Solusi yang didukung kecerdasan buatan mereka  
 membantu kami mendeteksi dan menyelesaikan masalah  
 kinerja sebelum berdampak pada pelanggan kami
 
Sebagai salah satu pengadopsi awal teknologi dalam penjualan 
langsung, QNET membuka jalan bagi revolusi perniagaan 
elektronik yang sekarang ini umum dijumpai dalam industri.

Rata-rata dalam sehari, situs web QNET menerima ribuan 
pengunjung unik dan jutaan tampilan halaman. Situs web 
ramah seluler www.qnet.net tersedia dalam berbagai bahasa 
dan merupakan pintu gerbang ke dalam Kantor Virtual Anda.
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APLIKASI 
SELULER QNET

28



Aplikasi Seluler QNET adalah mitra Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan ini, menghadirkan semua 
aspek terpenting bisnis ke dalam satu pusat digital. Aplikasi ini memungkinkan Anda menjalankan bisnis 
dari telapak tangan Anda, di mana pun di dunia.

Dirancang untuk membantu Anda menemukan semua informasi yang Anda butuhkan dengan lebih cepat 
dan mudah. Semua ini dan lebih banyak lagi tersedia di Aplikasi Seluler QNET Anda:

1. Pembaruan dan Pengingat Bisnis 
 Dapatkan informasi promosi terbaru, pembaruan eksklusif, dan pengingat melalui pemberitahuan push
2. Belanja
 Beli produk QNET favorit Anda hanya dengan beberapa sentuhan. Anda juga dapat melihat informasi  
 produk, memilah produk QNET, dan meninjau detail riwayat pemesanan Anda saat bepergian!
3. Pelacakan Bisnis
 Lacak penjualan dan pendapatan komisi Anda
4. Dasbor Peringkat
 Akses informasi rinci tentang persyaratan peningkatan dan pemeliharaan peringkat
5. Penukaran Voucer Elektronik 
 Tukarkan produk eksklusif QNET dengan menggunakan poin Voucer Elektronik.
6. Multi-lingual 
 Saat ini, Aplikasi tersedia dalam 5 bahasa (Bahasa Inggris, Prancis, Arab, 
 Indonesia, dan Rusia) dengan lebih banyak pilihan bahasa segera hadir!

Aplikasi Seluler QNET tersedia untuk platform iOS dan Android. 

Akses Mudah. Penggunaan Sederhana. Bisnis Cerdas.
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Informasi tentang QNET, produk kami, dan peluang bisnis QNET tersedia secara online di lebih dari 30 
aset digital yang kami miliki.

Situs Web: Situs web resmi QNET kami memberi distributor, prospek, dan masyarakat umum semua 
informasi tentang QNET dan produk serta layanan kami, termasuk Kebijakan dan Prosedur serta Kode 
Etik kami.

Blog: Blog resmi QNET, QBuzz, tersedia dalam enam bahasa di tujuh wilayah dan memberi
Anda berita terbaru, sorotan produk, dan pembaruan acara dari seluruh dunia.

Media Sosial: Terlibat dengan QNET di Facebook, Instagram, YouTube, dan banyak lagi!

ASET DIGITAL 
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vtube adalah platform berbagi video online yang 
didedikasikan untuk penjualan langsung. 
Dari kisah inspiratif dan konten V-Convention eksklusif 
hingga pengumuman, ulasan produk, dan banyak lagi, vtube 
menampung ratusan video online yang berfungsi sebagai 
alat bantu pelatihan hebat untuk membantu seseorang 
mencapai kesuksesan dalam penjualan langsung.

vtube dapat diakses di desktop, laptop, tablet, dan melalui 
perangkat seluler melalui aplikasi vtube yang tersedia dari 
Google Play Store atau App Store.

Terhubung dengan Perwakilan Independen dari seluruh 
dunia melalui vtube!
Fitur:
•  Akses 24/7 ke perpustakaan video
• Opsi teks terjemahan multibahasa: Bahasa Inggris, Arab,  
 Indonesia, Farsi, Prancis, Kurdi, Rusia, Sinhala, Tamil,  
 Turki, Vietnam
• Membuat saluran Anda sendiri
• Membuat daftar putar
• Mengunggah video dalam jumlah tak terbatas
• Memublikasikan pengaturan video (Publik atau Pribadi)
• Opsi untuk memungkinkan, menonaktifkan, atau   
 menyetujui komentar di video Anda
• Mendapatkan poin aktivitas yang dapat ditukarkan   
 dengan produk di VShoppe

Kunjungi www.the-v.net/vtube hari ini!

ASET DIGITAL 
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Di QNET, kami memberi distributor kami berbagai alat bantu 
untuk membantu Anda memahami bisnis, produk, dan 
praktik profesional kami

Tersedia di Kantor Virtual Anda, alat bantu ini meliputi:
• Perlengkapan Awal
• Profil Perusahaan
• Panduan Produk
• Video Produk
• Presentasi Produk
• Presentasi Bisnis
• Kebijakan & Prosedur
• Presentasi Skema Kompensasi
• Kartu Nama IR
• Majalah aspIRe (Majalah Resmi QNET untuk IR)
• Kode Etik

ALAT BANTU 
BISNIS DAN 
PELATIHAN 
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Kami percaya bahwa untuk mempromosikan atau menjual produk 
secara efektif, seseorang harus memahami semua aspeknya. QNET 
telah menyelenggarakan program pelatihan produk dan seminar 
web di seluruh dunia dalam berbagai bahasa, dengan para ahli siap 
menjawab setiap pertanyaan yang mungkin Anda miliki. 

Pelatih produk QNET telah beradaptasi dengan pembatasan 
perjalanan dengan membawa program pelatihan mereka ke dunia 
online dan menggunakan media sosial serta alat bantu digital lainnya 
untuk membagikan pengetahuan. QNET menggunakan seminar 
web, sesi Facebook dan Instagram Live, Tanya Jawab media sosial, 
wawancara video Zoom dengan para ahli, dan banyak lagi untuk 
membantu komunitas distributor global kami menjadi pakar produk 
itu sendiri. 

PELATIHAN 
PRODUk
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ACARA 
DAN PROGRAM 
PELATIHAN 
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Salah satu aspek terpenting dari bisnis penjualan langsung adalah kemampuan untuk mendidik, 
menginformasikan, dan menginspirasi orang-orang kami. Mendukung QNET dalam upaya ini adalah 
The V, sebuah organisasi yang mewakili suara jaringan perwakilan independen kami.

The V menyediakan keterlibatan lapangan di berbagai wilayah, membuat konsep, dan mengelola 
program pelatihan, acara, dan konvensi.

Program utama The V meliputi:
•  V-Convention
•  Kamp Kepemimpinan
•  Seminar Jaringan
•  Program Pendidikan dan Kesadaran
•  Inisiatif Kepemimpinan yang Bersifat Melayani
•  Acara Virtual
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KISAH 
SUKSES 
KAMI

V Partner 
Donna Imson-Lecaroz
Hal yang saya sukai dari QNET 
dan penjualan langsung adalah, 
tidak seperti bisnis normal, 
saya dapat meningkatkan hasil 
kerja saya secara eksponensial, 
karena saya tidak lagi berbisnis 
sendirian. Di sini, saya juga 
bisa membantu orang lain 
meraih sukses. Bisnis kita 
didasarkan pada hubungan 
profesional dan saya sangat 
menghargai hubungan ini. 
Keberhasilan Anda didasarkan 
pada kekuatan hubungan Anda 
dan keaslian Anda. Semakin 
banyak dari hal-hal ini yang 
Anda miliki, semakin tinggi 
peluang bisnis Anda untuk 
berkembang.
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V Partner Adly Hassan
Saya percaya manfaat terbesar berada di 
QNET adalah memiliki kebebasan untuk 
memilih – orang yang bekerja dengan kita, 
untuk memilih waktu kerja kita, untuk memilih 
tempat kerja kita. Ini tidak seperti terjebak 
dalam pekerjaan ketika saya tidak memiliki 
pilihan apa pun dalam hal dengan siapa 
saya bekerja, di mana saya bekerja, dan 
kapan saya bekerja. Di QNET, saya memiliki 
pilihan. Di industri kita, saya memiliki pilihan. 
Ini sangat melegakan bagi semua orang – 
bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih, 
dan semakin kita bebas, semakin banyak 
kesenangan yang bisa kita miliki.
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V Partner 
Sathi Senathirajah 
Hal paling menyenangkan yang 
saya dapatkan dari industri ini 
adalah saya memiliki teman 
di lebih dari 150 negara. Saya 
mendarat di Afrika, orang-
orang menjemput saya dari 
bandara. Mereka membawa 
saya ke rumah mereka. 
Mereka memberi saya makan. 
Negara mana pun yang saya 
kunjungi, saya punya teman 
karena industri ini. Jika saya 
bekerja di kantor dan saya 
pergi ke suatu negara, saya 
hanya bertemu dengan kolega 
saya dari kantor, lalu itu saja – 
pertemuan selesai. Tapi di sini, 
mereka membawa saya ke 
rumah mereka. Saya mengenal 
anak-anak mereka. Anak-
anak mereka memanggil saya 
‘Paman Sathi.’ Saya mengenal 
istri mereka, saya mengenal 
suami mereka, dan kami 
bersenang-senang. Bisnis   
 ini telah memberi saya   
       begitu banyak – hubungan  
    yang telah saya bangun  
    di seluruh dunia– sangat  
    berharga, dan itulah   
    mengapa bisnis ini   
       sangat menyenangkan.

40



V Partner Mohannad Qais
Saat saya bergabung dengan QNET, 
pada awalnya, semua yang saya lakukan 
adalah untuk keuntungan pribadi saya 
sendiri. Namun QNET bukan hanya 
tentang diri saya. Saya mungkin hanya 
ingin menghasilkan uang bagi diri saya 
sendiri tetapi saya mempelajari pelajaran 
terbesar dari RYTHM – Raise Yourself 
To Help Mankind (Tingkatkan Diri Untuk 
Membantu Umat Manusia). Jika saya 
membantu tim saya mendapatkan 
apa yang mereka inginkan, saya akan 
mendapatkan apa yang saya inginkan. 
QNET lahir dari cinta dan etika.
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Associate V Partner
Dauren Issabayev
Kehidupan sebelum QNET sangat biasa. 
Saya bangun setiap hari, pergi bekerja untuk 
mendapatkan cukup uang guna menghidupi 
diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya 
bahkan tidak memikirkan tentang rencana 
besar! Di QNET, impian saya menjadi sasaran, 
dengan tenggat waktu. Selain itu, mengetahui 
bahwa tim saya melihat saya sebagai panutan 
mereka membuat saya menetapkan sasaran 
lain — untuk menjadi versi diri saya yang lebih 
baik sehingga saya dapat terus menginspirasi 
mereka. Saya sekarang bangun dengan 
tujuan yang jauh lebih besar.

Associate V Partners 
Shipra & Neeraj
Kami telah melihat banyak pasang surut 
dalam kehidupan pernikahan kami. Kami 
menghadapi banyak kendala keuangan. 
Mungkin semua kesulitan itu memainkan 
peran di tingkat bawah sadar dalam tekad 
kami untuk meraih sukses. Keputusan kami 
untuk bergabung dengan QNET setelah 
menemukannya terbukti tepat dalam hal ini. 
Kami telah mengalami kesuksesan besar 
dalam bisnis ini.
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Associate V Partner
Narjis Ryweck
Keindahan berada di QNET dan bisnis ini 
adalah Anda tidak membutuhkan semua 
orang untuk memahami Anda. Anda hanya 
perlu segelintir orang untuk mendapatkan 
apa yang Anda lakukan pada awalnya, dan 
semakin banyak orang akan memahami Anda 
selama Anda tegas dan keras kepala serta 
percaya pada diri sendiri dan percaya pada 
apa yang Anda lakukan. QNET mengubah 
hidup saya 180 derajat sejak saya bergabung.

Associate V Partner 
Cynthia Nilam
Industri kita pada intinya adalah membantu 
orang lain. Sangat penting untuk mampu 
memberdayakan tim kita. Inilah cara saya 
menyadari bahwa perjalanan selama dua 
puluh tahun bersama QNET dan The V telah 
membuat saya tumbuh menjadi pemimpin 
yang lebih baik. Dan saya memimpin dengan 
berada di sana untuk orang lain selama 
masa-masa yang benar-benar dibutuhkan, 
dan saya juga memberdayakan orang lain 
dengan memberdayakan diri saya sendiri
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QNET terikat bersama oleh konsep RYTHM – Raise Yourself To Help 
Mankind (Tingkatkan Diri Untuk Membantu Umat Manusia). Inilah tujuan 
kami. Pendiri kami selalu menganjurkan perlunya bekerja menuju sasaran 
yang melampaui kesuksesan finansial; untuk membuat dampak positif dan 
perubahan yang langgeng. Inilah kekuatan pendorong Yayasan RYTHM, 
inisiatif dampak sosial QI Group.

Yayasan RYTHM berinvestasi dalam komunitas di seluruh dunia melalui 
kemitraan strategis, aktivitas sukarela karyawan, dan pelayanan masyarakat. 
Yayasan itu dipandu oleh Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal - SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam misi kami 
untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi 
semua.

Semua proyek kami didasarkan pada SDG berikut ini:

SDG 4: Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan 
serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua

SDG 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua 
perempuan dan anak perempuan

SDG 8: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan 
berkesinambungan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang 
layak bagi semua

SDG 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, 
dan berkelanjutan

SDG 17: Kemitraan untuk mencapai Sasaran tersebut

Untuk setiap produk yang dibeli dari QNET, sebagian dari hasil penjualan 
didonasikan ke Yayasan RYTHM untuk mendukung proyek akar rumput 
di banyak pasar utama QNET guna membantu membawa perubahan 
berkelanjutan dalam komunitas lokal. Kami juga sangat bangga dengan 
pelanggan dan Perwakilan Independen kami yang mewujudkan semangat 
RYTHM dan meneruskannya dengan mendukung komunitas yang kurang 
terlayani di negara mereka.   

Proyek andalan Yayasan ini adalah Taarana, sekolah untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus di Malaysia yang memberikan dukungan yang sangat 
dibutuhkan oleh anak-anak dengan kemampuan berbeda dan keluarga 
mereka. Karyawan dan IR QNET secara aktif membantu penggalangan 
dana untuk sekolah itu, dan banyak karyawan juga memberikan kontribusi 
pada berbagai acara khusus, seperti ulang tahun dan hari jadi pribadi.
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PROYEK-PROYEK DI AFRIKA

PROYEK-PROYEK DI INDIA
Di India, Yayasan RYTHM saat ini mendukung berbagai 

proyek di berbagai penjuru negara itu di bidang 
pendidikan untuk anak-anak, pemberdayaan ekonomi 

bagi perempuan pedesaan, dan pengembangan 
generasi muda. 

Di wilayah sub-Sahara Afrika, Yayasan RYTHM saat 
ini mendukung berbagai proyek di Senegal, Ghana, 

dan Tanzania. Proyek-proyek ini mendukung program 
pembelajaran dan keaksaraan bagi anak-anak, pertanian 
berkelanjutan, dan mendanai program kesadaran tentang 

risiko kesehatan dari Mutilasi Alat Kelamin Perempuan.
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PROYEK-PROYEK DI ASIA TENGGARA

PROYEK-PROYEK DI SRI LANKA

Di Asia Tenggara, Yayasan RYTHM saat ini mendukung berbagai proyek di seluruh Malaysia, Indonesia, dan 
Vietnam yang menyediakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak 
dari keluarga berpenghasilan rendah, dan anak laki-laki dan anak perempuan yang rentan. Sebelumnya, Yayasan 
itu telah menyelesaikan berbagai proyek di Laos, Kamboja, dan Myanmar, yang difokuskan pada pendidikan 
anak-anak, dan pemberdayaan remaja putri melalui program pelatihan keterampilan.

Di Sri Lanka, Yayasan RYTHM mendukung 
berbagai proyek di berbagai penjuru negara itu 
di bidang pengembangan dan pemberdayaan 
generasi muda, pembangunan komunitas, dan 
kebutuhan khusus.
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PEMBERIAN SPONSOR

Lebih dari sekadar pertandingan, lebih dari sekadar hasrat, olahraga adalah jalan hidup. Kerja 
keras, komitmen, kerja sama tim, dan fokus – inilah sifat yang diperlukan oleh seseorang untuk 
sukses, baik dalam bisnis maupun olahraga.

Selama bertahun-tahun, QNET telah mendukung berbagai olahraga seperti hoki, Formula Satu, 
sepak bola, pendakian gunung, bela diri, balap mobil, dan juga bermitra dengan acara olahraga 
bulu tangkis dan tenis
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PEMBERIAN SPONSOR
QNET AND MANCHESTER CITY – JAUH LEBIH BAIK DARI YANG LAIN!
Sepak bola adalah gairah, jalan hidup, dan agama bagi banyak orang. Ini adalah pertandingan yang 
membuat Anda terpaku di kursi Anda sepanjang 90 menit! 

Menyanyikan lagu kebesaran yang Anda kagumi, menyemangati, dan mengenakan kaus tim yang telah 
Anda dukung sejak dahulu kala – pengalaman itu sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Pada tahun 2014, QNET menjadi Mitra Penjualan Langsung Resmi Manchester City Football Club (MCFC), 
pemberian sponsor olahraga paling terkenal yang pernah kami berikan.

Fokus Manchester City dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui sepak bola 
mencerminkan filosofi kami sendiri tentang RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind), yang melaluinya 
kami berusaha untuk memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka dan 
membantu orang lain melakukan hal yang sama. Melalui kemitraan ini, sasaran QNET adalah untuk 
menghubungkan keseruan sepak bola dan semangat para penggemar dengan sensasi penjualan 
langsung dan dorongan dari Distributor QNET.

Pada tahun 2018, QNET menjadi sponsor lengan 
baju pertama Manchester City Women’s Football Club 
(MCWFC) untuk Premier League dan Women’s Super 
League 1.

Dan pada tahun 2019, QNET dan MCFC bersama-
sama mengumumkan perpanjangan kemitraan 
terobosan ini selama lima tahun lagi. Perjalanan tim 
itu mencapai puncak prestasi merupakan salah satu 
contoh komitmen, fokus, dan kerja sama tim – sifat 
yang kami kagumi dan dukung di QNET. 
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KONFEDERASI SEPAK 
BOLA AFRIKA – ERA 
BARU DIMULAI
Tidak ada yang bisa mengalahkan 
adrenalin yang mengalir dengan 
derasnya saat Anda mendengar 
suara sorak-sorai penonton, lagu 
kebesaran yang dinyanyikan bersama-
sama, dan sensasi menyaksikan 
tim Anda bertempur di lapangan. 
QNET adalah sponsor resmi tiga 
kejuaraan utama liga klub Afrika: CAF 
Total Confederation Cup, CAF Total 
Champions League, dan CAF Total 
Super Cup!

Rayakan kegembiraan sepak bola 
dengan QNET! Konfederasi Sepak 
Bola Afrika (Confédération Africaine de 
Football) adalah konfederasi terbesar 
dari enam konfederasi benua FIFA. 
CAF mewakili asosiasi sepak bola 
nasional Afrika dan menjalankan 
kompetisi tingkat kontinental, nasional, 
dan klub. 
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QNET DAN KONFEDERASI 
HOKI MALAYSIA – 

MEMIMPIN REVOLUSI HOKI 
MALAYSIA

Hoki telah menjadi olahraga populer di 
Malaysia selama bertahun-tahun, dengan 
sejumlah acara hoki nasional dan regional 
yang diadakan di berbagai penjuru negara 

itu setiap tahun.

QNET telah menjadi Mitra Strategis 
Konfederasi Hoki Malaysia (Malaysian 

Hockey Confederation - MHC) sejak tahun 
2014.

Merek QNET dengan bangga ditampilkan 
di lengan baju Tim Nasional Malaysia 

di semua turnamen internasional, 
termasuk Piala Dunia, Asian Games, dan 

Commonwealth Games.

QNET juga merupakan Sponsor Resmi 
Liga Hoki Selangor, salah satu kompetisi 

domestik utama Malaysia.

51



CHETAN KORADA — MENGEMUDI DI JALUR CEPAT
Chetan Korada merupakan pembalap mobil pertama di Asia dengan kaki palsu yang membalap secara profesional 
dan telah memenangkan kejuaraan. Karena kelainan bentuk bawaan saat dia baru dilahirkan, Chetan menjalani 
amputasi bilateral mulai dari pergelangan kaki ke bawah. Di awal kehidupannya, dia menerima kenyataan bahwa 
prostesis merupakan bagian integral dari keberadaannya. Kesadaran ini membantunya dengan cepat beradaptasi 
dengan dunia di sekitarnya dan dia melanjutkan mengejar mimpinya untuk menjadi seorang pembalap mobil 
profesional. Dia adalah satu-satunya pembalap dengan kemampuan berbeda di dunia yang mengendarai mobil 
balap yang tidak dimodifikasi.

Chetan telah membalap secara profesional sejak tahun 2007 dan telah mengikuti serta memenangkan beberapa 
kejuaraan. Dia telah bekerja sama dengan berbagai tim seperti WSRF (Wallace Sports Research Foundation), Rams 
Racing, dan Meco Motorsports di masa lalu. Dia finis sebagai juara kedua di MRF FMSCI National Championship 
2015 (Formula LGB 1300) dan Juara Ketiga di MRF FMSCI National Racing Championship 2017.

QNET selalu memberikan kepercayaan dalam membina para juara. Gairah Chetan yang luar biasa dan semangat 
pantang mundurnya menarik perhatian kami dan kami telah mendukungnya sejak tahun 2011. Prestasinya yang 
mengesankan dalam olahraga balap mobil ditambah dengan berbagai bakatnya sebagai wirausaha dan pembicara 
motivasi menjadikannya panutan yang sempurna bagi generasi muda dari keluarga biasa. Jika Anda memberikan 
perhatian penuh padanya, segala sesuatu dimungkinkan untuk terjadi.

Beberapa kejuaraan besar ketika Chetan Korada dengan bangga menampilkan Bendera QNET-nya:
•  Summer Cup 2009 – Juara
• Kart1 2011 - Juara Kedua
•  MMS Mini Enduro 2012 – Pemenang
•  MRF National Racing Championship 2015 (F1300) - Juara Kedua
•  MRF National Racing Championship 2017 (F1600) - Juara Ketiga
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KLUB SEPAK BOLA PJ CITY  
– TIM KANDANG KAMI

Tindakan jauh lebih penting daripada 
ucapan semata bagi Petaling Jaya City 

Football Club (PJ City FC) ketika mereka 
melakukan debut di Liga Super Malaysia 
pada awal tahun 2019. Tim itu, di bawah 

lingkup QI Group dan disponsori oleh 
QNET, menduduki peringkat kedelapan dari 

dua belas tim yang mengikuti kompetisi 
dan berhasil menghindari degradasi untuk 
tetap berkompetisi di Liga Super Malaysia 

untuk musim 2020. 

Dijuluki “The Phoenix”, tim ini bertujuan 
untuk menjadi pemersatu bagi Malaysia, 
khususnya bagi komunitas lokal Petaling 

Jaya yang menginspirasi namanya.
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KANTOR 
• HONG KONG
• INDONESIA
• UAE
• THAILAND

AGEN
• KAZAKSTAN
• RUSIA
• TAJIKISTAN
• AZERBAIJAN
• KAMERUN
• TOGO
• NIGER
• MAROKO
• IRAK
• ALGERIA
• KUWAIT
• MESIR
• TUNISIA
• OMAN
• MAURITANIA

PERUSAHAAN AFILIASI
• MALAYSIA
• FILIPINA
• RWANDA
• PANTAI GADING
• SINGAPURA

PERUSAHAAN WARALABA
• IRLANDIA
• TURKI
• INDIA
• JERMAN

KANTOR 
KAMI
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NOMOR TELEPON BEBAS PULSA
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Philippines
Russia
Singapore
Sweden
Taiwan
Thailand
Turkey*
UAE

: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

DUKUNGAN TELEPON
+603 7949 8288 
(Semua bahasa)

DUKUNGAN EMAIL
global.support@qnet.net

JAM OPERASIONAL PUSAT 
DUKUNGAN GLOBAL QNET

Senin-Jum’at
12:00 PM-6:00 AM (HKST)

Sabtu
12:00 PM-6:00 AM (HKST)

Kami mendukung Anda dalam 12 bahasa: Bahasa Arab, Kanton, Inggris, Prancis, Hindi, Indonesia, 
Mandarin, Melayu, Persia, Rusia, Tamil, dan Turki, dengan senantiasa menambahkan lebih banyak 
bahasa.

PUSAT 
DUKUNGAN 
GLOBAL (GSC)
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Situs Web Global: www.qnet.net

Situs Web Regional:
QNET UAE: www.qnet.ae
QNET India: www.qnetindia.co
QNET Turki: www.qnet.com.tr
QNET Indonesia: www.qnet-indonesia.co.id
QNET Singapura: www.qnet.com.sg
QNET Malaysia: www.qnet.net.my
QNET Filipina: www.qnet.net.ph

@QNETofficial

: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

global.support@qnet.net
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